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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια 30.000 πλαστικών σφραγίδων για τους 

υδρομετρητές του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας 

 

Εκτιμώμενη Αξία: € 6.000,00 χωρίς ΦΠΑ 

 

 

Αριθμός Διαγωνισμού: 15/2021 

 

 

 

Προσφοροδότης:……………………………………………………………… 

 

 

 

 

Λευκωσία, Ιούλιος 2021 



 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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 την Προμήθεια 30.000 πλαστικών σφραγίδων για τους 

υδρομετρητές του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 

 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθμός Διαγωνισμού 15/2021  

2.2 Εκτιμώμενη Αξία Έξι  χιλιάδες ευρώ (€6.000,00) ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2.3 Χρηματοδότηση Εξ ολοκλήρου 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  Δύο (2) 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, στο Γραφείο αρ.105 στον 

πρώτο όροφο του Συμβούλιου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας, Λεωφόρο Αθαλάσσας 84, 2012 

Στρόβολος. 

 

Λόγω εργασιών ανακαίνισης στο κτίριο, οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

παρακαλούνται όπως επικοινωνούν έγκαιρα 

στο τηλέφωνο 22698143. 
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.11 Προθεσμία υποβολής 

Προσφορών 

Έως 22 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00  

2.12 Διάρκεια εκτέλεσης της 

Σύμβασης 

Δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης της 

υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης. 

2.13 Εγγυητική επιστολή καλής 

λειτουργίας 

Το ποσό της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας πρέπει 

να καλύπτει το 3% της συμβατικής τιμής (η 

εγγύηση προσκομίζεται μόνο από τον Ανάδοχο της 

Σύμβασης). 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Αντικείμενο  

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η Προμήθεια 30.000 πλαστικών 

σφραγίδων για υδρομετρητές 15mm για τις ανάγκες του Συμβουλίου 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 

Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή 

εφόσον προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά 

κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της 

Ένωσης, να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς. 

3.2 Τόπος και Χρόνος Παράδοσης  

1. Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων είναι η Αποθήκη του Συμβουλίου 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Δεξαμενή Στροβόλου) στην οδό 

Κωνσταντινουπόλεως στον Στρόβολο. 

2. Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί σε δύο μήνες από την 

ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης. 

 

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. 
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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: 

• 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 Τεχνική Προσφορά η οποία περιλαμβάνει:  

• Πίνακα Προσφοράς και Συμμόρφωσης (Έντυπο 1) 

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

• Καταλόγους και φυλλάδια κατασκευαστών που θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή 

αντίγραφα των πρωτοτύπων για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα.  

• Δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους 

κυκλοφορεί το υπό προμήθεια προτεινόμενο προϊόν (για προϊόντα που 

κατασκευάζονται σε χώρα εκτός Ε.Ε.). Στην δήλωση να συμπεριλαμβάνεται 

δέσμευση του προσφέροντα ότι θα παρουσιάσει, εφόσον του ζητηθεί από τον 

Αναθέτοντα Φορέα, πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις 

πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστικό 

οίκο.  

• Απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα της πλαστικής σφραγίδας. 

Β.  Την Οικονομική Προσφορά, που περιλαμβάνει τη συνολική αξία για την 

εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, και συντάσσεται σύμφωνα με το 

υπόδειγμα (Έντυπο 3). Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο 

τους πληρωτέους δασμούς και φόρους, όσο και εισφορές που τυχόν 
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επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα εισαγόμενα 

προϊόντα. Οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται οριστικές και δεν θα 

επηρεάζονται από τυχόν αυξομειώσεις των προαναφερόμενων φόρων, δασμών 

ή/και εισφορών. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του. 

 

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, ο Αναθέτοντας Φορέας δύναται να ζητά 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 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. 



 

6 

 

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. 

 

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,  

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.  
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ΜΕΡΟΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Οι σφραγίδες πρέπει να έχουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: 
 

• Να αποτελούνται από δύο ημικύκλια που να ενώνονται μεταξύ τους. 

• Να εφαρμόζουν στο ρακόρ σύνδεσης των υδρομετρητών. 

• Να μην απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες και να μην χρειάζονται ειδικά εργαλεία 
για την εφαρμογή τους. 

• Η τεχνική δομή των σφραγίδων και η σύνδεση των ημικυκλίων μεταξύ τους 
πρέπει να είναι τέτοια που να τις καθιστούν αποτρεπτικές για παραβίαση και 
τέτοια παραβίαση να είναι οπτικά αντιληπτή.  Εάν μετά από παραβίαση δεν 
γίνεται εύκολα αντιληπτή τέτοια παραβίαση, τούτο θα αποτελεί ουσιαστικό λόγο 
απόρριψης των προϊόντων. 

 
2. Υλικό κατασκευής: 
 

Πλαστικό Υψηλής Αντοχής (High Grade Plastic) με αντηλιακή προστασία (UV 
protected).   
 

3. Μέγεθος:  
 

½" X ¾"  για υδρομετρητές DN15mm 
 

 
4. Θερμοκρασία Λειτουργίας:   

 

0 – 600C 
 

5. Μέγιστη εξάσκηση πίεσης για κλείδωμα της σφραγίδας: 
 

Όχι μεγαλύτερη από 4 kg. 
 
6. Χρώμα: 

 

Κατά προτίμηση μπλε. 
 

7. Αρίθμηση: 
 
Οι σφραγίδες πρέπει να φέρουν απαραίτητα ανεξίτηλα χαραγμένο (π.χ. με λέιζερ) 
επταψήφιο αύξοντα αριθμό (από 2100001 μέχρι 2130000, καθώς και το όνομα του 
Συμβουλίου (WBN). 
 
 

8. Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες του Κατασκευαστή: 
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O Κατασκευαστής των σφραγίδων θα πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τις πιο κάτω 
προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές του ικανότητες: 
 
- Να διαθέτει πιστοποιητικό/ά της σειράς κυπριακών προτύπων CYS EN ISO 9000 

ή άλλο ισοδύναμο εκδιδόμενο από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό 

εδρεύοντα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 

για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης ποιότητας. 

- Να διαθέτει πιστοποιητικό/ά εκδιδόμενα από επίσημα Ινστιτούτα ή επίσημες 

υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 

των προσφερομένων προϊόντων.  

- Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά στην 

Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, ή μεταφρασμένα σε μια από αυτές. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

               1. Ζητούμενο προϊόν : Πλαστικές σφραγίδες για υδρομετρητές 
 

Α/Α 

 

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές 

 

Απαίτηση Απάντηση - Προσφορά Παραπομπή 

1.  Γενικές Προδιαγραφές  

1.1.  Πλαστικές σφραγίδες σε τεμάχια 30.000   

1.2.  Χώρα προέλευσης ΝΑΙ   

1.3.  Ονομασία Κατασκευαστή ΝΑΙ   

1.4.  
Να αποτελούνται από δύο ημικύκλια που να 
ενώνονται μεταξύ τους. 

   

1.5.  
Να εφαρμόζουν στο ρακόρ σύνδεσης των 
υδρομετρητών.  

   

1.6.  
Να μην απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες και 
να μην χρειάζονται ειδικά εργαλεία για την 
εφαρμογή τους. 

 
  

1.7.  

Η τεχνική δομή των σφραγίδων και η σύνδεση 
των ημικυκλίων μεταξύ τους πρέπει να είναι 
τέτοια που να τις καθιστούν αποτρεπτικές για 
παραβίαση και τέτοια παραβίαση να είναι 
οπτικά αντιληπτή.  Εάν μετά από παραβίαση 
δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή τέτοια 
παραβίαση, τούτο θα αποτελεί ουσιαστικό 
λόγο απόρριψης των προϊόντων. 

 

  

2. Υλικό κατασκευής    

2.1 
Πλαστικό Υψηλής Αντοχής (High Grade 
Plastic) με αντηλιακή προστασία (UV 
protected).   

 
  

3 Μέγεθος    
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Α/Α 

 

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές 

 

Απαίτηση Απάντηση - Προσφορά Παραπομπή 

3.1 ½" X ¾"  για υδρομετρητές DN15mm    

3.2 1" X 1 ¼" για υδρομετρητές DN25mm    

4. Θερμοκρασία Λειτουργίας   

4.1 0– 60ΟC    

5. 
Μέγιστη εξάσκηση πίεσης για κλείδωμα 
της σφραγίδας 

 
  

5.1 Όχι μεγαλύτερη από 4 kg.    

6. Χρώμα    

6.1 Κατά προτίμηση μπλε.    

7. Αρίθμηση    

7.1 

Οι σφραγίδες πρέπει να φέρουν απαραίτητα 
ανεξίτηλα χαραγμένο (π.χ. με λέιζερ) 
επταψήφιο αύξοντα αριθμό, καθώς και το 
όνομα του Συμβουλίου (WBN). 

 

  

8. 
Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 
του Κατασκευαστή 

   

8.1 

Να διαθέτει πιστοποιητικό/ά της σειράς 
κυπριακών προτύπων CYS EN ISO 9000 ή 
άλλο ισοδύναμο εκδιδόμενο από 
αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό 
εδρεύοντα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 
ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης ποιότητας. 

 

  

8.2 

Να διαθέτει πιστοποιητικό/ά εκδιδόμενα από 
επίσημα Ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες 
ελέγχου της ποιότητας, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προσφερομένων προϊόντων. 

 

  

8.3 
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά στην Ελληνική ή 
Αγγλική γλώσσα, ή μεταφρασμένα σε μια από 
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Α/Α 

 

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές 

 

Απαίτηση Απάντηση - Προσφορά Παραπομπή 

αυτές. 

9. Δείγμα    

 Να προσκομιστεί δείγμα. ΝΑΙ   

 
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» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας 

αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι προσφορές που δεν 

καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. 

5. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 
κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα 
Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά 
θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό. 

 

 

 



 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προς  

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

Θέμα:  Προμήθεια 30.000 πλαστικών σφραγίδων για υδρομετρητές 

 

Αρ. Διαγωνισμού:  15/2021 

Τελευταία προθεσμία υποβολής  

προσφορών: 

22 Ιουλίου 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 κατακύρωσης της προσφοράς. 

            Βεβαιώνω ότι τα προσφερόμενα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί με την άδεια του 

κατόχου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν παραβιάζουν οποιεσδήποτε 

απαγορεύσεις ή περιορισμούς που προβλέπονται από το Κοινοτικό και Εθνικό 

νομοθετικό πλαίσιο.   
 

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 Προσφέροντος/υπογράφοντος ..................................................................... 

  

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας υπογράφοντος 

 

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

Ιδιότητα υπογράφοντος 

                                                           

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

 

 

Χώρα εγκατάστασης ............................................................... 
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Διεύθυνση............................................................

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

Ταχ. Τομέας................................................ 

Τηλέφωνο επικοινωνίας..................................... Τέλεφαξ επικοινωνίας................................. 

Ηλ.διεύθυνση………………………………… 

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

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

Ημερομηνία .................................................................... 
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ΕΝΤΥΠΟ 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προς  

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

 

Θέμα:  Προμήθεια 30.000 πλαστικών σφραγίδων για υδρομετρητές 

 

Αρ. Διαγωνισμού:  15/2021 

Τελευταία προθεσμία υποβολής  

προσφορών: 

22 Ιουλίου 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 επισυνάπτεται.  
 

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. 

 
 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του ..................................................................... 

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

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος 

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

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

Hλ.διεύθυνση …………………………………………………. 

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

Στοιχεία Προσφέροντος1  

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

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

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

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

Σημείωση 1:   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ*                

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ **             

€ 

1 
Πλαστικές σφραγίδες για 
υδρομετρητές ½" X ¾"  
DN15mm 

Τεμάχια 30.000   

Συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς   

 

Σημειώσεις:- 

*  Η τιμή ανά τεμάχιο είναι χωρίς ΦΠΑ. 

** Η συνολική τιμή είναι χωρίς ΦΠΑ. 
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ΕΝΤΥΠΟ 4 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Προς  
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 
 

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός ........................................... 

Ημερομηνία λήξης…………………………….* 

 

1. Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους 

.............................................................................., (από εδώ και στο εξής καλούμενων "ο 

Ανάδοχος") για την …………………………………………………………………<τίτλος 

σύμβασης> (από εδώ και στο εξής του συμβολαίου αυτού καλουμένου "η Συμφωνία" με Ποσό 

Συμφωνίας ………………………………………………….......................................... Ευρώ 

(ολογράφως..................................................................................................  Ευρώ και 

.....................................................σεντ), και επειδή οι όροι της Συμφωνίας προνοούν για την 

παροχή εγγύησης για την καλή λειτουργία της προμήθειας αυτής για ποσό ίσο με ποσοστό 

.............................. εφαρμοζόμενου επί του ποσού της Συμφωνίας, εμείς, το πιο κάτω 

υπογράφον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, παραιτούμενοι από κάθε ένσταση και επιφύλαξη για την 

πιο πάνω Συμφωνία ή οποιαδήποτε τροποποίησή της, 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 εργασίμων 

ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτηση σας, οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από εσάς μέχρι 

ποσού ................................................................................................. Ευρώ 

(ολογράφως................................................................................................. Ευρώ  και 

.....................................................σεντ), έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει 

αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή παραβιάσει οποιοδήποτε όρο 

της Συμφωνίας. 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 στη Συμφωνία, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτή, δεν θα μας απαλλάξει 

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

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

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

διακανονισμό. 

3. Η εγγύηση αυτή θα πρέπει να ισχύει μέχρι την .................................................................. 

συμπεριλαμβανομένης και μέχρι αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε 

απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης της παρούσας Εγγύησης, η 

Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι, νοουμένου ότι δεν 

έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας. 

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] 
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{ Επικολλείστε εδώ 

Χαρτόσημα 

}   

Ημερομηνία: …………………………………. 

 

 

 

 

*Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής θα έχει διάρκεια δύο χρόνια από την ημερομηνία 

επιστολής αποδοχής προς τον Ανάδοχο. 


