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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

για τη διεξαγωγή Μικροβιολογικών και Χημικών Αναλύσεων σε δείγματα νερού που θα 

λαμβάνονται από το δίκτυο υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου από διαπιστευμένα εργαστήρια. 

 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθμός Διαγωνισμού 11/2021  

2.2 Εκτιμώμενη Αξία Εικοσιπέντε χιλιάδες (€25.000,00) ευρώ για 

περίοδο δύο χρόνων και σε περίπτωση 

ανανέωσης για ακόμα ένα έτος αυξάνεται σε 

τριάντα εφτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

(€37.500,00) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

2.3 Χρηματοδότηση Από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας. 

2.4 Διαδικασία διαγωνισμού Συνοπτική διαδικασία βάσει του άρθρου 103 του 

Ν.140(Ι)/2016 για Αναθέτοντα Φορέα που είναι το 

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 

2.5 Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

2.6 Αρμόδιος Λειτουργός  Ροδούλα Αθανασίου 

Λεωφ.Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος 

Τηλέφωνο 22698143, Τηλεμοιότυπο 22698200 

Ηλ.διεύθυνση: r.athanasiou@wbn.org.cy 

2.7 Διάρκεια ισχύος 

Προσφορών  

Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών 

2.8 Γλώσσα σύνταξης 

Προσφοράς 

Ελληνική  

2.9 Νόμισμα Προσφοράς Ευρώ 

2.10 Τόπος υποβολής 

Προσφορών 

Κιβώτιο Προσφορών, στα Γραφεία του 

Συμβούλιου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, 

Λεωφόρο Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος. 

2.11 Προθεσμία υποβολής 

Προσφορών 

Έως την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00  

2.12 Διάρκεια εκτέλεσης της 

Σύμβασης 

Η περίοδος της υφιστάμενης σύμβασης διαρκεί 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

για περίοδο δύο χρόνων και με δικαίωμα 

ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. 

2.13 Ημερομηνία έναρξης της 

σύμβασης 

Κατά την ημερομηνία υπογραφής της 

Συμφωνίας με τον Ανάδοχο. 

2.14 Εγγύηση πιστής 

εκτέλεσης 

5% της συμβατικής αξίας της προσφοράς. 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Αντικείμενο  

1. Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η διεξαγωγή δειγματοληπτικών χημικών και 

μικροβιολογικών ελέγχων (αναλύσεων) σε δείγματα νερού που θα λαμβάνονται από 

συγκεκριμένα σημεία του δικτύου υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου από διαπιστευμένα 

εργαστήρια. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο και χρόνο κοινοποίησης των 

αποτελεσμάτων καθώς και τη δειγματοληψία και τα πεδία διαπίστευσης παρουσιάζονται 

στις Τεχνικές Προδιαγραφές στο Μέρος Γ’ των εγγράφων του Διαγωνισμού και στον Πίνακα 

Προσφοράς και Συμμόρφωσης (Έντυπο 1). 

3.2 Τόπος και Χρόνος Δειγματοληψίας 

1. Ο τόπος και χρόνος δειγματοληψίας θα καθορίζεται από τον Ανάδοχο σε συνεννόηση με 

τον αρμόδιο Λειτουργό του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 

4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες ως ορίζεται στο σημείο 2.7. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, ο Αναθέτοντας Φορέας θα 

απευθυνθεί γραπτώς προς τους Προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, 

για το αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση 

μη γραπτής αποδοχής, οι προσφορές τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής 

1. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη 

προθεσμία Υποβολής προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 2.11.  

2. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε στην τοποθεσία που αναφέρεται στη παράγραφο 2.10, 

είτε αποστέλλονται στον Αναθέτοντα Φορέα με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η 

οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από τον Αναθέτοντα 

Φορέα μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών. 

5.2 Τρόπος Σύνταξης 

1. Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στη γλώσσα που αναφέρεται στην παράγραφο 

2.8 και σύμφωνα με την παράγραφο 5.3 πιο κάτω. 

2. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: 
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• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

• Ο πλήρης τίτλος του Αναθέτοντα Φορέα. 

• Ο αριθμός διαγωνισμού. 

• Ο τίτλος του διαγωνισμού. 

• Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα.  

5.3 Περιεχόμενα Προσφοράς 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω σε ένα (1) πρωτότυπο 

και ένα (1) αντίτυπο: 

Α. ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία περιλαμβάνει:  

• Πίνακας συμμόρφωσης με τις Τεχνικές προδιαγραφές (Έντυπο 1)  

• Τεχνική Προσφορά που συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 2)  

• Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης και το Πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης του 

Εργαστηρίου με το πρότυπο ISO 17025.  

Β.  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία περιλαμβάνει: 

• τη συνολική αξία για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, και συντάσσεται 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Έντυπο 3). Η οικονομική 

προσφορά υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του. 

• Το Έντυπο 4 Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς. 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

6.1 Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα παραληφθεί γίνεται από 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και όπου είναι εφικτό, άμεσα μετά την εκπνοή της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών.  

2. Αποσφραγίζεται ο φάκελος και οι προσφορές αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό 

έντυπο.  

6.2 Αξιολόγηση Προσφορών 

1. Το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα προχωρήσει στον έλεγχο των Τεχνικών 

Προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 

Αντικειμένου της Σύμβασης. 

2. Για τις αποδεκτές προσφορές το Αρμόδιο Όργανο προχωρεί στην αξιολόγηση των 

Οικονομικών προσφορών τους.  

3. Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, οι Αναθέτοντες Φορείς δύνανται να ζητούν από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 

ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά υπό την προϋπόθεση ότι τα 

σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. Οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή 

αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, τέτοιου είδους πληροφορίες ή δικαιολογητικά να τα 
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υποβάλλουν στον Αναθέτοντα Φορέα, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα 

ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των τριών εργάσιμων ημερών. 

4. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης 

θα προβεί στην οριστική κατάταξη των Προσφορών, κατά αύξουσα σειρά της 

προσφερόμενης τιμής. 

7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

7.1 Ανάθεση Σύμβασης 

1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Αρμόδιου Οργάνου ή/και του Αναθέτοντα Φορέα 

να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας, η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου 

η προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, αυτή με τη χαμηλότερη 

τιμή. 

2. Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια χαμηλότερη τιμή, η επιλογή του 

Αναδόχου από τον Αναθέτοντα Φορέα θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της 

κλήρωσης, λαμβάνοντας υπόψη και πρόνοιες για χαρακτηριστικά που δηλώνονται ότι θα 

αποτελούν πλεονέκτημα. 

 

7.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμού 

1. Ο Αναθέτοντας Φορέας ενημερώνει γραπτώς τον Ανάδοχο σχετικά με την Απόφαση 

Ανάθεσης και τους μη επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής. 

2. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού ενημερώνει σχετικά όλους τους 

Προσφέροντες.  

7.3 Ακύρωση διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την προθεσμία υποβολής των Προσφορών για 

ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα, τους οποίους 

γνωστοποιεί εγγράφως στους Προσφέροντες. 

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 της παρούσας Πρόσκλησης 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 της παρούσας Πρόσκλησης 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,  
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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.  

 

7.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας 

1. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, 

εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Επιστολή Αποδοχής, για την υπογραφή της 

σχετικής Συμφωνίας.  

2. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο υποψήφιος ανάδοχος για υπογραφή, ο Αναθέτοντας 

Φορέας έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το θέμα στο Αρμόδιο Όργανο για 

ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο Προσφέροντα, σύμφωνα με την κατάταξη της 

παραγράφου 6.2 (4). Νοείται ότι οι προσφορές θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ανάθεση. 

3. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει 

για την υπογραφή της Συμφωνίας προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

Α. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία. 

Β. Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει 

το 5% της αξίας της σύμβασης. Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης (Έντυπο 

6) μπορεί να υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Γ. Το Έντυπο 5 «Πίνακας Συμπλήρωσης Τραπεζικών Στοιχείων». 

4. Τα τέλη χαρτοσήμανσης της Συμφωνίας που θα υπογραφεί βαρύνουν πλήρως τον 

Ανάδοχο.  
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ΜΕΡΟΣ B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
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ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη: 

α. Η παρούσα Συμφωνία, 

β. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού,  

γ. Η προσφορά του Αναδόχου ημερομηνίας 

……………………………………………….…..<ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς> και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ του Αναθέτοντα Φορέα 

και του Αναδόχου.  

Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πιο πάνω μέρη, οι πρόνοιές τους θα εφαρμόζονται 

σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
1. Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η διεξαγωγή δειγματοληπτικών χημικών 

και μικροβιολογικών ελέγχων (αναλύσεων) σε δείγματα νερού που θα λαμβάνονται 

από συγκεκριμένα σημεία του δικτύου υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου από 

διαπιστευμένα εργαστήρια. 

2. Το αντικείμενο της Σύμβασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος είναι αυτό που περιγράφεται 

στην προσφορά του ημερομηνίας 

…………………………..……………..………….<ημερομηνία υποβολής προσφοράς 

Αναδόχου> καθώς και στο άρθρο 3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η ημερομηνία 

υπογραφής της παρούσας και η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης είναι 

για δύο χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Ο Ανάδοχος ορίζει ως Υπεύθυνο τον/την κύριο/κυρία 

…………………………………….………………………………………..<ονοματεπώνυμο>, 

ο/η οποίος/α φέρει τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης 

και για τη διοίκηση της Ομάδας Έργου. 

2. Ο Αναθέτοντας Φορέας θα ορίσει Υπεύθυνο Συντονιστή για τη διαχείριση της Σύμβασης, 

το όνομα του οποίου θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο. 

3. Οποιαδήποτε ειδοποίηση, συγκατάθεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή απόφαση από 

οποιοδήποτε πρόσωπο απαιτείται από τη Σύμβαση, θα γίνεται γραπτώς εκτός εάν 

καθορίζεται διαφορετικά. 

4. Οποιεσδήποτε προφορικές οδηγίες ή εντολές θα τίθενται σε ισχύ κατά το χρόνο 

μετάδοσής τους και θα επιβεβαιώνονται στη συνέχεια γραπτώς.  
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ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

1. Εκχώρηση είναι οποιαδήποτε συμφωνία δυνάμει της οποίας ο Ανάδοχος μεταβιβάζει τη 

Σύμβαση ή μέρος αυτής σε τρίτους, και δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεση του Αναθέτοντα Φορέα. 

2. Η έγκριση μιας εκχώρησης/μεταβίβασης από τον Αναθέτοντα Φορέα δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του για το μέρος της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελέσει ή 

το μέρος που δεν έχει εκχωρηθεί. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ  
1. Ο Αναθέτοντας Φορέας θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο και θα παρέχει οποιεσδήποτε 

αναγκαίες πληροφορίες/ έγγραφα απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τα 

έγγραφά αυτά θα επιστρέφονται στον Αναθέτοντα Φορέα στο τέλος της περιόδου 

εκτέλεσης της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

1. Ο Ανάδοχος θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με τη 

Σύμβαση, ως απόρρητα. Οποιαδήποτε αποκάλυψη στοιχείων δεν μπορεί να διενεργηθεί  

χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 

διαφωνίας σχετικά με δημοσίευση ή αποκάλυψη στοιχείων, η απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής θα είναι τελεσίδικη.  

2. Σε περιπτώσεις Συμβάσεων που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα σέβεται και θα 

συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί της προστασίας 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και ότι θα φέρει την ευθύνη και θα είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση του σ’ 

αυτούς. Επιπρόσθετα θα διασφαλίζει ότι, το προσωπικό του και οι τυχόν υπεργολάβοι ή 

συνεργάτες και τα πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του, θα σέβονται και θα 

συμμορφώνονται επίσης με αυτούς τους νόμους και κανονισμούς. (Σχετικός είναι ο 

κανονισμός της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016). 

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ  

1. Τα παραδοτέα/εκθέσεις της Σύμβασης, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο ή υλικό που 

αποκτάται ή ετοιμάζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα 

περιέλθουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Αναθέτοντα Φορέα με την ολοκλήρωση της 

Σύμβασης. Ο Ανάδοχος δύναται να κρατά αντίγραφο των πιο πάνω, αλλά δεν επιτρέπεται 

η χρήση τους, για σκοπούς άλλους πέραν της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1. Η συνολική αξία της Σύμβασης, ορίζεται στο ποσό 

€……………………(…………………………………………………………………..………….)

<ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικώς)> Ευρώ. Στο πιο πάνω ποσό δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α. 

2. Στην συνολική αξία της Σύμβασης περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και 

δαπάνες του Αναδόχου σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης που του ανατίθεται, 

καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από 
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την Κυπριακή Νομοθεσία. Η συνολική αξία της σύμβασης αφορά το σύνολο του 

αντικειμένου της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας.  

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Με την έναρξη της Σύμβασης, Ο Ανάδοχος γνωστοποιεί γραπτώς στον Αναθέτοντα Φορέα 

τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι σχετικές πληρωμές. 

Για τους σκοπούς της γνωστοποίησης, ή σε περίπτωση τροποποίησης του τραπεζικού 

λογαριασμού κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να 

χρησιμοποιήσει το Έντυπο 5. Ο Αναθέτοντας Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αντιτεθεί 

στην επιλογή του Αναδόχου αναφορικά με τον τραπεζικό λογαριασμό. 

2. Οι πληρωμές θα γίνονται έναντι τιμολογίου μετά την πραγματοποίηση των 

δειγματοληπτικών ελέγχων των αναλύσεων.  

ΑΡΘΡΟ 11: ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών ή υποβολής Παραδοτέου του 

Αντικειμένου της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται Ρήτρα 

Καθυστέρησης Παράδοσης. 

2. Η ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, ανέρχεται σε ποσοστό δέκα επί τοις 

εκατό ολογράφως (10%) της ημερήσιας Συμβατικής Αξίας των εργασιών ή του 

Παραδοτέου. 

3. Τυχόν ρήτρες που έχουν επιβληθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα με τα 

προηγούμενα εδάφια, θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου ή, 

σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτής, θα εισπράττονται με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης πιστής εκτέλεσης ή/και της εγγύησης προκαταβολής. 

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης  παράδοσης για την οποία θα έχουν υποβληθεί συνολικά 

ρήτρες καθυστέρησης που ανέρχονται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό ολογράφως (5%) 

της Συμβατικής Αξίας, ο Αναθέτοντας Φορέας δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο 

και να τερματίσει τη Σύμβαση, εφαρμοζόμενων των ειδικά αναφερόμενων στο Άρθρο 14. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

1.  Ως εγγύηση για την πιστή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος προσκόμισε 

κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, την υπ. αριθ. 

………………………………….……………………………<αριθμός εγγυητικής 

επιστολής> εγγυητική επιστολή της <επωνυμία Τράπεζας> Τράπεζας, ποσού 

…………………………………………..…………………………….<ποσό ολογράφως 

και ποσό αριθμητικώς Ευρώ>.  

2.  Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης θα πρέπει να παραμένει σε ισχύ για ακόμα ένα μήνα μετά 

την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, οπόταν και θα επιστραφεί από τον 

Αναθέτοντα Φορέα στον Ανάδοχο.  

3.  Η εγγύηση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καλύπτει την πιστή εφαρμογή από τον 

Ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Ο Αναθέτοντας Φορέας δικαιούται, με γραπτή προειδοποίηση στον Ανάδοχο, να 

αναστείλει μέρος ή όλες τις πληρωμές, αν ο Ανάδοχος αθετήσει οποιουσδήποτε όρους 

της Σύμβασης ή δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 
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2. Αν οι συνθήκες που αναφέρονται στη παράγραφο 1 συνεχιστούν για δεκατέσσερις (14) 

ημέρες από την ημερομηνία της προειδοποίησης, τότε ο Αναθέτοντας Φορέας θα δύναται, 

αν το επιθυμεί, να τερματίσει τη σύμβαση, δίδοντας γραπτή προειδοποίηση 30 ημέρων. 

3. Με τη λήψη γραπτής προειδοποίησης, ο Ανάδοχος θα πάρει άμεσα μέτρα για τερματισμό 

της Σύμβασης, για σκοπούς μείωσης των συνεπαγόμενων δαπανών στο ελάχιστο. 

4. Με τον τερματισμό της Σύμβασης καμιά πληρωμή δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, εκτός για 

προϊόντα που παραδόθηκαν και υποστηρικτικές- συμπληρωματικές εργασίες που 

εκτελέστηκαν ικανοποιητικά πριν την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης και για 

προμήθεια προϊόντων ή εκτέλεση εργασιών  που συντρέχουν για τον ομαλό τερματισμό 

της Σύμβασης.    

5. Σε κάθε περίπτωση όπου ο Αναθέτοντας Φορέας δικαιούται αποζημιώσεις, μπορεί να τις 

αφαιρέσει από οποιαδήποτε οφειλόμενα προς τον Ανάδοχο ποσά ή να διευθετηθούν 

μέσω της εγγύησης πιστής εκτέλεσης. 

6. Σε περίπτωση που η διαπιστωθείσα ζημιά που υπέστη το Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό 

της εγγύησης πιστής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καλείται να καλύψει μέσα σε τακτή προθεσμία 

τη ζημιά που υπέστη το Δημόσιο.  

7. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που δυνατό 

να προκύψει μεταξύ των Μερών και που δεν μπορεί να διευθετηθεί, είναι τα Δικαστήρια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά με βάση και σύμφωνα με 

τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών 

Δικαστηρίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον εφόσον δεν θίγει 

ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση ως 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
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Συνταχθείσα στην ελληνική γλώσσα σε δύο πρωτότυπα, όπου ένα πρωτότυπο προορίζεται για 

τον Αναθέτοντα Φορέα και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο, και υπογραφείσα την 

…………………………………………………….…..…………………<ημέρα>, …../…../2021. 

 

«Χαρτόσημα» 

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναθέτοντα Φορέα: 

 

 

 

 

Υπογραφή: ...................................................... 

 

Τίτλος:  ............................................................ 

 

Όνομα: ............................................................ 

 

 

Μάρτυρες:  

 

1. Υπογραφή: ........................................................ 

 

    Όνομα:  .............................................................. 

 

2. Υπογραφή: ......................................................... 

 

    Όνομα:   ............................................................. 

 

 

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου: 

 

 

 

 

Υπογραφή: .................................................... 

 

Τίτλος:   ......................................................... 

 

Όνομα:  ......................................................... 

 

 

Μάρτυρες:  

 

1. Υπογραφή: ....................................................... 

 

    Όνομα:  ............................................................ 

 

2. Υπογραφή: ....................................................... 

 

    Όνομα:   ........................................................... 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
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Α. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ  
  

ΑΑ Παράμετροι Αναλύσεων 
Συχνότητα 

δειγματοληψίας 
 

Συνολικός 
αριθμός 

δειγμάτων για 
δύο χρόνια 

1 Total Aerobic count at 22°C 

Μία (1) φορά 
κάθε μήνα σε 26 

σημεία 

624                      
(312 ανά έτος) 

2 Total Aerobic count at 37°C 

3 Coliforms, Total    

4 E. Coli 

5 Intestinal Enterococci  

6 Pseudomonas aeruginosa  

7 Legionella pneumophilla 

8 
Clostridium perfringens 
(συμπεριλαμβανομένων σπορίων) 

 

ΑΑ Παράμετροι Αναλύσεων 
Συχνότητα 

δειγματοληψίας 
 

Συνολικός 
αριθμός 

δειγμάτων για 
δύο χρόνια 

1 Legionella spp 

Μία (1) φορά 
κάθε τρεις μήνες 

σε 10 σημεία 
(±10 σημεία) 

80                         
(40 ανά έτος) 
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Β. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ 

ΑΑ Παράμετροι Αναλύσεων 
Συχνότητα 

δειγματοληψίας 
 

Συνολικός 
αριθμός 

δειγμάτων για 
δύο χρόνια 

1 pH 

μία (1) φορά 
κάθε έξι (6) μήνες 
από τέσσερα (4) 
σημεία 

16                     
(8 ανά έτος) 

2 Ηλεκτρική αγωγιμότητα - (Electrical Conductivity) 

3 Ολικά διαλυτά στεραιά- Total Dissolved Solids (TDS) 

4 
Αλκαλικότητα ανθρακικών - Alkalinity of Carbonates 
(CO3

2- as CaCO3) 

5 
Αλκαλικότητα οξινων ανθρακικών -Alkalinity of 
Bicarbonates (HCO3- as CaCO3) 

6 Ολική σκληρότητα -Hardness, Total as (CaCO3) 

7 Θολοτητα -Turbidity 

8 Χλωριούχα -Chlorides(Cl) 

9 color - (χρώμα) 

10 Νιτρώδη- Nitrites(NO2-) 

11 Νιτρικά -Nitrates(NO3-) 

12 Θειικά -Sulphates (SO4
2-) 

13 Βόριο -Boron (B) 

14 Ασβέστιο -Calcium (Ca2+) 

15 Φθοριούχα (F) 

16 Καλιο- Potassium (K+) 

17 Μαγνήσιο -Magnesium(Mg+2) 

18 Νάτριο -Sodium (Na+) 

19 Αμμωνία -Ammonioum(NH4+) 

20 πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) 

21 Ακρυλαμίδιο 

22 Κυανιούχα (CN) 

23 Ολικός οργανικός άνθρακας TOC 

24 Αντιμόνιο (Sb) 

25 Αρσενικό (As) 

26 Κάδμιο (Cd) 

27 Χρώμιο (Cr) 

28 Χαλκός (Cu) 

29 Αλουμίνιο (Al) 

30 Σίδηρος (Fe) 

31 Yδράργυρος (Hg) 

32 Νικέλιο (Ni) 

33 Μόλυβδος (Pb) 

34 Μαγγάνιο (Mn) 

35 Σελήνιο (Se) 

36 Ολικά τριαλογονομεθάνια THMs 

37 Τετραχλωροαιθένιο + τριχλωροαιθένιο 

38 Βενζόλιο 

39 βένζο-α-πυρένιο 

40 Φυτοφάρμακα 

41 1,2 διχλωροαιθάνιο 

42 Επιχλωριδρίνη 

43 Βινυλοχλωρίδιο 
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   Σημαντικές πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς:- 

 

✓ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:  

7 μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν η ανάλυση το απαιτεί π.χ. Λεγεωνέλλα ή/και 

περιπτώσεις όπου χρειάζονται επιβεβαιωτικοί έλεγχοι. Το Συμβούλιο θα έχει το 

δικαίωμα σε έκτακτες περιπτώσεις να ζητήσει την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων σε 

μικρότερο από το πιο πάνω χρονικό διάστημα, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

 

✓ ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:  

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στους αρμόδιους Λειτουργούς του ΣΥΛ και πρέπει να διατηρούνται 

ιστορικά στοιχεία από τον Ανάδοχο.   

 

✓ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 Θα γίνεται από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα συνοδεύεται από αρμόδιο Λειτουργό του 

Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας σε προκαθορισμένες ημέρες. Κατά τη 

δειγματοληψία των χημικών αναλύσεων θα γίνεται μέτρηση επί τόπου της 

θερμοκρασίας του νερού και του ελεύθερου και ολικού υπολειμματικού χλωρίου. 

 

✓ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν το Πιστοποιητικό και το Πεδίο 

εφαρμογής της διαπίστευσης τους (ISO 17025). Πρέπει να  αποδεικνύουν την τεχνική 

τους επάρκεια μέσω διαπίστευσης η οποία πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις έξι (6) 

από τις οκτώ (8) μικροβιολογικές παραμέτρους του Πίνακα Ι και σημαντικό μέρος των 

χημικών παραμέτρων του Πίνακα ΙΙ (τουλάχιστον 50% των παραμέτρων). 

 

Για το ελεύθερο και ολικό υπολειμματικό χλώριο, των οποίων οι μετρήσεις θα γίνονται 

επί τόπου δεν απαιτείται διαπίστευση. 
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ΜΕΡΟΣ Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ 1: 

 

ΕΝΤΥΠΟ 2: 

ΕΝΤΥΠΟ 3: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 4: 

ΕΝΤΥΠΟ 5: 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ 6: YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 



 

21 

 

ΕΝΤΥΠΟ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ – ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΝΑΙ/ΌΧΙ 

ΑΑ Παράμετροι Αναλύσεων 
Συχνότητα 
δειγματο-

ληψίας 

Συνολικός 
αριθμός 

δειγμάτων 
για δύο 
χρόνια 

1 Total Aerobic count at 22°C 

Μία (1) 
φορά 

κάθε μήνα 
σε 26 
σημεία 

624            
(312 ανά 

έτος) 

  

2 Total Aerobic count at 37°C   

3 Coliforms, Total    
  

4 E. Coli 
  

5 Intestinal Enterococci    

6 Pseudomonas aeruginosa  
  

7 Legionella pneumophilla 
  

8 
Clostridium perfringens 
(συμπεριλαμβανομένων 
σπορίων)   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΝΑΙ/ΌΧΙ 

ΑΑ Παράμετροι Αναλύσεων 
Συχνότητα 
δειγματο-

ληψίας 

Συνολικός 
αριθμός 

δειγμάτων 
για δύο 
χρόνια 

1 Legionella spp 

Μία (1) 
φορά 

κάθε τρεις 
μήνες σε 
10 σημεία 

(±10 
σημεία) 

80                 
(40 για ανά 

έτος) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Β. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
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1 pH

2 Ηλεκτρική αγωγιμότητα - (Electrical Conductivity)

3 Ολικά διαλυτά στεραιά- Total Dissolved Solids (TDS)

4
Αλκαλικότητα ανθρακικών - Alkalinity of Carbonates (CO3

2- 

as CaCO3)

5
Αλκαλικότητα οξινων ανθρακικών -Alkalinity of Bicarbonates 

(HCO3- as CaCO3)

6 Ολική σκληρότητα -Hardness, Total as (CaCO3)

7 Θολοτητα -Turbidity

8 Χλωριούχα -Chlorides(Cl)

9 Color - (χρώμα)

10 Νιτρώδη- Nitrites(NO2-)

11 Νιτρικά -Nitrates(NO3-)

12 Θειικά -Sulphates (SO4
2-

)

13 Βόριο -Boron (B)

14 Ασβέστιο -Calcium (Ca
2+

)

15 Φθοριούχα (F)

16 Καλιο- Potassium (K
+
)

17 Μαγνήσιο -Magnesium(Mg
+2

)

18 Νάτριο -Sodium (Na
+
)

19 Αμμωνία -Ammonioum(NH
4+

)

20 Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs)

21 Ακρυλαμίδιο

22 Κυανιούχα (CN)

23 Ολικός οργανικός άνθρακας TOC

24 Αντιμόνιο (Sb)

25 Αρσενικό (As)

26 Κάδμιο (Cd)

27 Χρώμιο (Cr)

28 Χαλκός (Cu)

29 Αλουμίνιο (Al)

30 Σίδηρος (Fe)

31 Yδράργυρος (Hg)

32 Νικέλιο (Ni)

33 Μόλυβδος (Pb)

34 Μαγγάνιο (Mn)

35 Σελήνιο (Se)

36 Ολικά τριαλογονομεθάνια THMs

37 Τετραχλωροαιθένιο + τριχλωροαιθένιο

38 Βενζόλιο

39 Βένζο-α-πυρένιο

40 Φυτοφάρμακα

41 1,2 διχλωροαιθάνιο

42 Επιχλωριδρίνη

43 Βινυλοχλωρίδιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΝΑΙ/ΌΧΙ
ΑΑ Παράμετροι Αναλύσεων

Συχνότητα 

δειγματο-

ληψίας

Συνολικός 

αριθμός 

δειγμάτων για 

δύο χρόνια

μία (1)

φορά κάθε

έξι (6) μήνες

από 

τέσσερα (4)

σημεία

16                      
(8 ανά έτος)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί 
οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

2. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

3. Στη στήλη «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που, είτε είναι το συγκεκριμένο 
προϊόν που προσφέρει, είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την 
Προσφορά. 
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ΕΝΤΥΠΟ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Προς  

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

Θέμα:  Μικροβιολογικές και Χημικές αναλύσεις για την ποιότητα νερού στο Συμβούλιο 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

 

Αρ. Διαγωνισμού:  11/2021 

Τελευταία προθεσμία υποβολής  

προσφορών: 

9 Ιουνίου 2021 

1. Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη 

αντίληψη του Αντικειμένου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να 

αρχίσουμε, εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα 

Έγγραφα Διαγωνισμού και τη συνημμένη Τεχνική Προσφορά μας και με την τιμή που 

δηλώνουμε στην Οικονομική Προσφορά μας. 
 

2. Αν η Προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση του 

Αντικειμένου της Σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας. 

             

3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που 

αναφέρεται στο Άρθρο 4 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα 

μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 
 
 
 
 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου 

του 

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

Όνομα υπογράφοντος ..................................................................... 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος 

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

Ιδιότητα υπογράφοντος ................................................................. 
 
  Ηλ.διεύθυνση       ……………….……………….………… 
 

Στοιχεία Προσφέροντος1 

   

Όνομα Προσφέροντος   ....................................................................... 

Χώρα εγκατάστασης   ......................................................................... 

Διεύθυνση...................................   ……………... .................................................. 
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Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι 

διαφορετική) 

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

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

Τηλέφωνο 

επικοινωνίας............................. 

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

Ηλ.διεύθυνση……………………………… 

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.    ........................................................................... 

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ)   ........................................................................... 

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

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

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

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

 
 
Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την 

κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 

Σημείωση 2:   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προς  

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

 

Θέμα: Μικροβιολογικές και Χημικές Αναλύσεις για την ποιότητα νερού στο Συμβούλιο 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας  

 

Αρ. Διαγωνισμού:  11/2021 

Τελευταία προθεσμία υποβολής  

προσφορών: 

9 Ιουνίου 2021 

 

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

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στο Δελτίο Ποσοτήτων και Τιμή προσφοράς 
που επισυνάπτονται. 

3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει και θα μας δεσμεύει για περίοδο ίση με 
αυτή που ορίζεται στο Άρθρο 4 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. 

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη 
γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 

 
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου 

του 

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

Όνομα υπογράφοντος ................................................................ 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος 

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

Ιδιότητα υπογράφοντος ................................................................ 

 

Ημερομηνία 

 

 

 

 

................................................................ 
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Στοιχεία Προσφέροντος1  

Όνομα Προσφέροντος ........................................................................... 

 

 

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

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

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

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

 

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα 

στοιχεία για την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 

Σημείωση 2:   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Παράμετρος 
Αριθμός 

δειγμάτων για 
δύο χρόνια 

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

Ποσό  (€) 
 

Μικροβιολογικές αναλύσεις 

8 παράμετροι του 
ΠΙΝΑΚΑ Ι, όπως τους 

όρους του 
διαγωνισμού 

 
624 

  

Legionella spp 
 

80   

Χημικές αναλύσεις 

43 παράμετροι  του 
ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ, όπως τους 

όρους του 
διαγωνισμού 

 
16 

  

Συνολικό ποσό  (€)  
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ΕΝΤΥΠΟ 4 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

1. Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για Μικροβιολογικές και Χημικές 
Αναλύσεις για την ποιότητα νερού στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας του 
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, η οποία ισχύει για την περίοδο που καθορίζεται 
στα έγγραφα του διαγωνισμού και την οποία, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι 
προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν. 

2. Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού σε περίπτωση που:  

(α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, 

ή 

(β) έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε υποβάλει οποιαδήποτε ψευδή δήλωση ή πλαστό 

πιστοποιητικό   

είναι δυνατό να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

α.  αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και 

β. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με 

συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας 

σύμβασης. 
3.  Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στον Αναθέτοντα 

Φορέα, ως αποζημίωση ποσό ίσο με το 5% της τιμής της προσφοράς μας ή του 
μέρους αυτής που έχει αποσυρθεί.  

 
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου 

του 

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

Όνομα υπογράφοντος ................................................................ 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος 

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

Ιδιότητα υπογράφοντος ................................................................ 

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

Όνομα Προσφέροντος …………………………………………….. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας ................................................................ 

Ηλ.διεύθυνση ……………………………………………… 
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ΕΝΤΥΠΟ 5 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΟΝΟΜΑ                                       

                                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                       

                                       

ΠΟΛΗ                    ΤΤ              

                                  

ΧΩΡΑ                     ΑΡ. ΦΠΑ              

                                       

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 
ΣΚΟΠΟΥΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

                                      

                                       

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                  ΦΑΞ                   

                                     

E - MAIL                                       

                                       
                                       

 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ                                       

                                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠ/ΜΑΤΟΣ                                       

                                       

ΠΟΛΗ                    ΤΤ              

                                  

ΧΩΡΑ                                       

                                       

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                                       

                                       

IBAN                                        
                                       

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :  

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ+ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
(Πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ + ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
(Πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά) 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Θα συμπληρωθεί μόνο από τον Ανάδοχο σε περίπτωση κατακύρωσης της προσφοράς. 
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ΕΝΤΥΠΟ 6 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ημερομηνία λήξης ..............................................* 

 

Προς 

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

 

Αξιότιμε Κύριε, 

 

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός-------------------------------- 

 

 

 Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους -------------------------

---------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής καλούμενων «ο 

Ανάδοχος») για την κατασκευή/εκτέλεση/παροχή του/της ------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής του 

συμβολαίου αυτού καλούμενου «το Συμβόλαιο»)  με Ποσό  Συμβολαίου € --------------------------

--------, (ολογράφως --------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ 

και -----------------------------------------σεντ) και επειδή οι Όροι του Συμβολαίου προνοούν την 

παροχή εγγύησης για την πιστή εκτέλεση του Συμβολαίου αυτού για ποσό ίσο με ποσοστό 

5% (πέντε τοις εκατό). 

 εφαρμοζόμενου επί του Ποσού Συμβολαίου, εμείς, το πιο κάτω υπογράφον χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα ένστασης και 

επιφύλαξης για το πιο πάνω Συμβόλαιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού, με το παρόν 

έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του Αναδόχου 

και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούμεθα να σας πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση (και το 

αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, οποιοδήποτε ποσό 

θα απαιτηθεί από εσάς μέχρι ποσού € ----------------------------------- (ολογράφως) ------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ευρώ και ----------------------------------------------- (σεντ), έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο 

Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή έχει 

παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του Συμβολαίου. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικών 

απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα μειώνεται ανάλογα με τα ποσά που θα πληρώνονται. 

 

2. Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό 

να γίνει στο Συμβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτό, δεν θα μας απαλλάξει 

από την ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του 

παρόντος παραιτούμεθα απόλυτα από το δικαίωμα μας να συγκατατεθούμε ή να λάβουμε 

ειδοποίηση ή γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή 

διακανονισμό. 
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3. Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης 

που αναγράφεται ανωτέρω και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή, εάν η ημερομηνία αυτή είναι 

τραπεζική αργία,  μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της αμέσως προηγούμενης ημέρας που δεν 

είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την 

παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης, και νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί 

από εμάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε 

έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι. 

 

4. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με 

τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών 

Δικαστηρίων. 

 

 

                                                                                                    Διατελούμε, 

 

 

 

                                                                                       [Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα] 

                                                                                        (υπογραφή και σφραγίδα) 

 

 

{ Επικολλήστε 

εδώ 

Χαρτόσημα 

}   

    Ημερομηνία: …………………………………. 

 

 

*Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής είναι ένας μήνας μετά την περίοδο των δύο χρόνων (σε 

περίπτωση ανανέωσης της σύβασης η εγγυητική θα ανανεωθεί για ακόμα ένα χρόνο). 

 

 


