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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Συμβούλιο ζητά προσφορές για Προμήθεια ενός (1) Φορτωτή εκσκαφέα (Digger loader) 

και ενός (1) Ερπυστριοφόρου εκσκαφέα (Mini excavator) με πενταετή συντήρηση για τις 

ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 

2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθμός Διαγωνισμού 23/2021  

2.2 Αντικείμενο της Σύμβασης Προμήθεια ενός (1) Φορτωτή εκσκαφέα 

(Digger loader) και ενός (1) 

Ερπυστριοφόρου εκσκαφέα (Mini 

excavator) με πενταετή συντήρηση για τις 

ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας. που εντάσσεται στις πιο κάτω 

κατηγορίες:-  

432600000: Αυτοκινούμενα μηχανικά πτύα, 

εκσκαφείς 

432611000: Αυτοκινούμενοι πτυοφόροι 

φορτωτές 

43262100: Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς 

43262000: Μηχανήματα εκσκαφής  

2.3 Εκτιμώμενη Αξία Εκατό είκοσι εφτά χιλιάδες ευρώ 

(€127.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα για το:-  

Είδος 1:Φορτωτή-Εκσκαφέα €83.000,00 

(ογδόντα τρεις χιλιάδες ευρώ). 

Αναλυτικά:-  

€75.000,00 για την προμήθεια ενός Φορτωτή 

εκσκαφέα και 

€8.000,00 για το κόστος της πενταετούς 

συντήρησης. 

Είδος 2: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 

€44.000,00 (σαράντα τέσσερις χιλιάδες 

ευρώ). Αναλυτικά:- 

€40.000,00 για την προμήθεια ενός 

Ερπυστριοφόρου εκσκαφέα και 
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

€4.000,00 για το κόστος της πενταετούς 

συντήρησης.  

2.4 Χρηματοδότηση Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

2.5 Διαδικασία διαγωνισμού Ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη 

σύμβασης προμηθειών. 

2.6 Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει  τιμής ανά είδος.  

2.7 Αναθέτοντας Φορέας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

2.8 Αρμόδιος Λειτουργός  Ροδούλα Αθανασίου, Υπεύθυνη 

Προσφορών και Προμηθειών  

Λεωφ.Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος 

Τηλέφωνο 22698143, Τηλεμοιότυπο 

22698200 

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

2.9 Περίοδος διάθεσης Εγγράφων 

Διαγωνισμού 

Μέχρι την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022 

και ώρα 12:00.  

2.10 Τόπος και τρόπος διάθεσης 

Εγγράφων Διαγωνισμού 

Δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος 

Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο 

χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα 

www.eprocurement.gov.cy. 

2.11 Προθεσμία Υποβολής Σχολίων / 

Ερωτήσεων / Εισηγήσεων 

Αποστολή απαντήσεων από τον 

Αναθέτοντα Φορέα 

• Μέχρι την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 

και ώρα 15:00.  

• Μέχρι την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 και 

ώρα 20:00.  

2.12 Προθεσμία υποβολής 

Προσφορών 

Μέχρι την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022 

και ώρα 12.00 

2.13 Τόπος υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων 

(eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού 

στην ιστοσελίδα  

www.eprocurement.gov.cy. 

2.14 Δέσμευση μη Απόσυρσης της 

Προσφοράς 

5% του ποσού της προσφοράς. 

 

2.15 Διάρκεια ισχύος Προσφορών  Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

http://www.eprocurement.gov.cy/
http://www.eprocurement.gov.cy/
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.16 Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς Ελληνική  

2.17 Νόμισμα Προσφοράς Ευρώ 

2.18 Εκτιμώμενη ημερομηνία 

γνωστοποίησης αποτελεσμάτων 

Το αργότερο τρείς (3) μήνες από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

2.19 Εκτιμώμενη ημερομηνία 

υπογραφής σύμβασης 

Το αργότερο 3 μήνες από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

2.20 Τόπος παράδοσης Προμηθειών Γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας στην Λεωφόρο Αθαλάσσας 84, 

2012 Στρόβολος.  

2.21 Διάρκεια εκτέλεσης της 

Σύμβασης 

Οι εκσκαφείς θα πρέπει να παραδοθούν 

εντός δεκαοκτώ (18) εβδομάδων και 

εντός πέντε ετών θα πραγματοποιείται η 

χρονιαία συντήρηση τους από την 

ημερομηνία έναρξης του αντικειμένου της 

Σύμβασης.  

2.22 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 3% στο ποσό της συμβατικής αξίας 

2.23 Συντελεστής αναγωγής σε 

σημερινές τιμές 

 Δεν εφαρμόζεται  

2.24 Διάρκεια συντήρησης Πέντε (5) χρόνια  

3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς με τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως τυχόν έχουν κατά 

περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν, και ειδικότερα: 

α. τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, 

Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και 

των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, ο οποίος έχει 

δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Δεκεμβρίου 2016 

{Ν.140(1)/2016}. 

 β. τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς 

του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Γενικούς Κανονισμούς των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και 

Λάρνακας, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 13 Σεπτεμβρίου 2013 (ΚΔΠ 317/2013). 

 γ. τους περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών 

Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Κανονισμούς του 2016, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28 Απριλίου 2016 (ΚΔΠ 138/2016). 
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 δ. τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των 

Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) 

Κανονισμούς (ΚΔΠ 250/2009). 

Πρόσβαση στα έγγραφα της προαναφερθείσας νομοθεσίας μπορούν να έχουν οι Οικονομικοί 

Φορείς μέσω της ιστοσελίδας www.treasury.gov.cy. 

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Αντικείμενο  

1. Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η Προμήθεια ενός (1) Φορτωτή εκσκαφέα (Digger 

loader) και ενός (1) Ερπυστριοφόρου εκσκαφέα (Mini excavator) με πενταετή 

συντήρηση για τις ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 

2. Στον Τόμο Γ’ των παρόντων εγγράφων παρουσιάζονται οι ‘Oροι Εντολής – Εργασίες 

Συντήρησης καθώς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια προϊόντων στους 

Πίνακες Προσφοράς και Συμμόρφωσης στο Έντυπο 1. 

3. 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. 

4.2 Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 

Οι εκσκαφείς θα πρέπει να παραδοθούν εντός δεκαοκτώ (18) εβδομάδων από την ημερομηνία 

έναρξης της υλοποίησης της Σύμβασης αφού προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση του Υπεύθυνου 

Συντονιστή για την παράδοση.  

Η παράδοση των εκσκαφέων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συμβουλίου 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας στην Λεωφόρο Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος. Κατά την 

παράδοση θα παραδοθούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που απαιτούνται βάσει των όρων του 

Διαγωνισμού. 

5 ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ 

5.1 Λήψη Εγγράφων 

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς 

καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα 

(www.eprocurement.gov.cy). Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να 

συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε 

διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος 

Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν 

ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα 

μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. 

τηλεφώνου: +357 22-605050 (επιλογή 2). 

http://www.treasury.gov.cy/
http://www.eprocurement.gov.cy/
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Τονίζεται ότι για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας και να 

λαμβάνει ειδοποιήσεις από το Σύστημα, θα πρέπει να συνδεθεί ως χρήστης με τους 

προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του και να συσχετιστεί με το διαγωνισμό. 

5.2 Διευκρινίσεις από τον Αναθέτοντα Φορέα  

Ο Αναθέτοντας Φορέας δύναται να προβαίνει σε μικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή 

τροποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων Διαγωνισμού, τις οποίες θα δημοσιεύει στο 

Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy), ενώ σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται αυτόματα 

από το Σύστημα  σε όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς που έχουν 

συσχετιστεί με το διαγωνισμό, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2.11. 

5.3 Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Οικονομικούς Φορείς  

1. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους 

όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους 

Οικονομικούς Φορείς εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2.11. Τα αιτήματα για 

διευκρινήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω της σχετικής λειτουργίας του Συστήματος, στο 

χώρο του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις 

ζητηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, ο Αναθέτοντας Φορέας δημοσιεύει 

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινιστικές απαντήσεις στο Σύστημα εντός της 

προθεσμίας της παραγράφου 2.11, ενώ σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται αυτόματα 

προς όλους τους Οικονομικούς Φορείς που έχουν συσχετιστεί με το διαγωνισμό 

3. Οι Οικονομικοί Φορείς σε καμία περίπτωση δε δύνανται να επικαλεστούν προφορικές 

απαντήσεις που παρέχονται από οποιονδήποτε Δημόσιο Λειτουργό. Ο Αναθέτοντας 

Φορέας δεν δεσμεύεται από οποιεσδήποτε προφορικές απαντήσεις. 

6 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

6.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου 

ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι 

εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν 

υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την 

Κυπριακή Δημοκρατία στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.  

2. Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή 

Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

προσώπου. 

β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης 

εγκατάστασης όπως προνοείται στην παράγραφο 1 πιο πάνω. 

Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή ούτε για την 

υποβολή της Προσφοράς τους, ούτε και για την υπογραφή της σύμβασης. 

http://www.eprocurement.gov.cy/
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3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε 

μεμονωμένα, είτε σε μία μόνο κοινοπραξία. 

4. Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να 

χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην 

Τεχνική του Προσφορά, αναφέροντας και το μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που 

αυτοί πρόκειται να υλοποιήσουν,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα (Β) της 

παραγράφου 8.3. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 

τμήμα της σύμβασης σε υπεργολάβους, ο Προσφέρων κατά την ετοιμασία της 

προσφοράς του έχει λάβει γνώση κατά πόσον ο ίδιος υπεργολάβος συμμετέχει με 

οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη Προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό. 

6.2 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα  

1. Για την υπογραφή της σύμβασης, οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά 

τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση: 

α. να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους: 

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

Απόφασης – Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 

ii. διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόμενη δυνάμει του 

άρθρου Κ. 3 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση   

και στο άρθρο 2 παράγραφος (1) της Απόφασης -Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,   

iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – 

Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

Νόμων του 2007 έως 2016, 

vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 

του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης 

Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.  
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Νοείται ότι, η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β. να μην έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή  

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, 

εφόσον έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στην Κυπριακή 

Δημοκρατία ή στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι  ή έχει αποδειχθεί από τον 

Αναθέτοντα Φορέα με τα κατάλληλα μέσα, 

γ. να μην τελούν υπό πτώχευση, να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης, ή να μην τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή  να μην έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή 

να μην  βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις,  

δ. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά τους και που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με 

κατάλληλα μέσα από τον Αναθέτοντα Φορέα, 

ε. να μην υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν τον Αναθέτοντα Φορέα 

στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς, με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

στ. να μην εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του 

άρθρου 6 του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά 

μέσα 

ζ. να μην εμπίπτουν σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή τους κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 53 του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά μέσα, 

η. να μην έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση 

ουσιώδης απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,  

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

θ. να μην έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, να μην έχουν αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές και να είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 77(5) του Νόμου, 
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ι. να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον περί Συσκευασιών 

και  Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο Ν.32(Ι)/2002 και στον Κανονισμό ΚΔΠ 747/2003, 

όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. 

2. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι 

ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. 

3. Σε περίπτωση που έχουν αναληφθεί διορθωτικές ενέργειες εκ μέρους του προσφέροντα, 

σε σχέση με οποιαδήποτε γεγονότα/καταστάσεις που δυνατόν να θεωρηθούν ότι 

συνιστούν κάποιο από τους πιο πάνω λόγους αποκλεισμού, οι ενέργειες αυτές να 

δηλωθούν από τον προσφέροντα κατά την υποβολή της προσφοράς. Ο Αναθέτοντας 

Φορέας θα εξετάσει τα δηλωθέντα από τον Προσφέροντα, και σε περίπτωση που αυτά 

κριθούν ως μη ικανοποιητικά, πριν από τυχόν απόρριψη της προσφοράς και προκειμένου 

να καταλήξει στην τελική της απόφαση, θα ζητήσει εγγράφως τις απόψεις του. 

 

6.3 Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς  

1. Στην περίπτωση που ο Προσφέρων:  

α αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής 

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

β έχει υποβάλει ψευδή δήλωση ή πλαστό πιστοποιητικό ή 

γ έχει ειδοποιηθεί για την αποδοχή της προσφοράς του από τον Αναθέτοντα Φορέα 

κατά την περίοδο ισχύος της προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για 

την υπογραφή της Σύμβασης: 

(ι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε 

Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και/ή να 

εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή του 

στο διαγωνισμό, ή 

(ιι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση, 

Δύναται να επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης,  

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

συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας 

σύμβασης. 

 

2. Επιπρόσθετα, ο προσφέρων υποχρεούται να καταβάλει στον Αναθέτοντα Φορέα ως 

αποζημίωση ποσό ίσο με το 5% της τιμής της προσφοράς του ή του μέρους αυτής που 

έχει αποσυρθεί.  

 

3. Η «Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς» πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 

Έντυπο 2. 
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7 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο 2.15. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

2. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από τον Αναθέτοντα 

Φορέα, σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

3. 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. Οι Προσφέροντες 

οφείλουν να απαντήσουν γραπτώς εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο θα καθορίσει 

ο Αναθέτοντας Φορέας. Προσφορά της οποίας ο Προσφέρων παραλείψει να συγκατατεθεί 

γραπτώς στην αιτούμενη από τον Αναθέτοντα Φορέα παράταση της ισχύος των 

προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής 

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

της προθεσμίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.12. 

2. Οι Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του χώρου του διαγωνισμού στο 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy). 

3. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, Προσφορές που υποβλήθηκαν 

μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. 

4. Οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την Προσφορά τους μέσω 

του Συστήματος, πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής των Προσφορών. 

5. Ουδεμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση οποιουδήποτε όρου ή στοιχείου των 

Προσφορών είναι επιτρεπτό να γίνει από τους Προσφέροντες μετά την τελευταία 

προθεσμία υποβολής τους, εξαιρουμένων των προνοιών της παραγράφου 9.4. 

6. Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της 

μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής των Προσφορών. Σε περίπτωση που Προσφορά 

ή μέρος της αποσυρθεί μετά την ημερομηνία αυτή, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις 

και ειδικότερα: 

α. σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Ανάθεση της Σύμβασης, 

β. σε καταβολή στον Αναθέτοντα Φορέα ως αποζημίωση ποσού ίσο με το 5% της τιμής 

της προσφοράς του ή του μέρους αυτής που έχει αποσυρθεί , και 

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

συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας 

σύμβασης. 

8.2 Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής  

1. Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τα έγγραφα διαγωνισμού και υποβάλλονται 

http://www.eprocurement.gov.cy/
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ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, υποχρεωτικά στη γλώσσα που προσδιορίζεται στην 

παράγραφο 2.16. Εγχειρίδια που τυχόν συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, μπορούν να 

υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. 

2. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 

Προσφέροντα να αναφέρει, σε συνοδευτικό πίνακα, την επεξήγησή τους. 

3. Όλα τα Έντυπα/Δηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από 

εξουσιοδοτημένο άτομο.  

4. Αναλυτικός Οδηγός για τον τρόπο σύνταξης και την υποβολή των προσφορών διατίθεται 

στην ενότητα «Βοήθεια» στο Σύστημα.  

Πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών, οι Οικονομικοί Φορείς 

μπορούν να επικοινωνούν εντός των εργάσιμων ωρών στα τηλέφωνα που αναφέρονται 

στον πιο πάνω Οδηγό, για καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή των προσφορών τους 

στο Σύστημα. 

5. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα για έναρξη της υποβολής προσφοράς ηλεκτρονικά, 

μέχρι την καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προσφορών που καθορίζεται στα 

έγγραφα διαγωνισμού. Δεδομένου ότι η υποβολή ξεκίνησε πριν την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα το σύστημα επιτρέπει τη συνέχιση της φόρτωσης/ανεβάσματος της 

προσφοράς για χρονικό διάστημα μέχρι και 30 λεπτά μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής. Για όσες προσφορές δεν έχει καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της φόρτωσης 

τους στο σύστημα μετά και τη λήξη των 30 λεπτών ή έχει για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί 

εντός αυτής της περιόδου, αυτές απορρίπτονται και δεν καταχωρούνται στο σύστημα. 

Νοείται ότι δεν είναι δυνατή η έναρξη ή επανέναρξη της διαδικασίας υποβολής 

προσφοράς μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας για υποβολή 

προσφοράς και οποιοδήποτέ πρόβλημα πιθανόν προκύψει κατά την περίοδο αυτή δεν 

θα μπορεί να λυθεί με διορθωτικές ενέργειες. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι τεχνικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την ταχύτητα της ανάρτησης της προσφοράς στο σύστημα,  συστήνεται 

όπως η έναρξη της διαδικασίας υποβολής ξεκινήσει εγκαίρως, αφήνοντας τον απαραίτητο 

χρόνο  τόσο για την ολοκλήρωση της υποβολής, όσο και για την επίλυση θεμάτων τα 

οποία πιθανόν να προκύψουν. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι με βάση το Νομοθετικό Πλαίσιο, ο κάθε οικονομικός φορέας 

που χρησιμοποιεί το σύστημα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της 

υλικοτεχνικής υποδομής που ο ίδιος διαθέτει,  για την ποιότητα και ταχύτητα σύνδεσης 

του στο διαδίκτυο και, κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητα της χρήσης του 

συστήματος από αυτόν.  

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντα ο οποίος 

θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε όχι μόνο να ξεκινήσει αλλά και να 

ολοκληρωθεί η υποβολή της προσφοράς εντός των πιο πάνω προθεσμιών. 
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8.3 Περιεχόμενα Προσφοράς 

Ο Αναθέτοντας Φορέας κατέχει την κυριότητα όλων των Προσφορών που έχουν υποβληθεί 

κατά τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού και οι Προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα 

της επιστροφής σε αυτούς των Προσφορών τους από τον Αναθέτοντα Φορέα. 

Νοείται ότι οποιαδήποτε στοιχεία περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες προσφορές  και 

αφορούν προσωπικά δεδομένα, θα χρησιμοποιούνται από τον Αναθέτοντα Φορέα στα 

πλαίσια της αξιολόγησης και τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας. 

Η προσφορά υποδιαιρείται στις τρεις πιο κάτω ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα 

σχετικά στοιχεία με την προσφορά ως εξής: 

Α. Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής» 

1. Τη Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς (Έντυπο 2). 

2. Για την πιστοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής της παραγράφου 6.1, τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α. Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του.  

β. Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων, θα 

πρέπει να κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχον νομικό 

πρόσωπο στην κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί Συμφωνητικό 

Συνεργασίας, το οποία θα υπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία 

στην οποία θα δηλώνεται: 

(ι) η πρόθεση του κάθε συμμετέχοντα για συμμετοχή στην κοινοπραξία, 

(ιι) το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία, 

(ιιι) ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας, και 

(ιv) ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας. 

 

Β. Ενότητα «Τεχνική Προσφορά» 

1. Την Τεχνική Προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α. Αναλυτική παρουσίαση των προσφερόμενων προϊόντων και των τεχνικών τους 

χαρακτηριστικών, με τη συμπλήρωση των Πινάκων Προσφοράς και Συμμόρφωσης 

με τις Τεχνικές προδιαγραφές (Έντυπο 1).  

β. Καταλόγους και φυλλάδια κατασκευαστών που θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή 

αντίγραφα των πρωτοτύπων και θα περιλαμβάνουν όλα τα προσφερόμενα 

προϊόντα.  

γ. Στην περίπτωση προσφοράς προϊόντων που κατασκευάζονται σε χώρα εκτός Ε.Ε., 

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

κυκλοφορεί το υπό προμήθεια προτεινόμενο προϊόν και να δηλώνεται επίσης ότι ο 

Προσφέρων 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.  
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δ. Δήλωση σχετικά με τους υπεργολάβους που προτίθεται να χρησιμοποιήσει καθώς 

και το ακριβές μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί θα υλοποιήσουν. 

ε.  Έγγραφη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας για κάλυψη των προσφερόμενων 

εκσκαφέων από εργοστασιακή εγγύηση για τουλάχιστον 1 χρόνο ή 1000 ώρες.  

στ. Έγγραφη δήλωση του προσφοροδότη  για παροχή τεχνικής υποστήριξης για τους 

προσφερόμενους φορτωτές εκσκαφείς και για δυνατότητα επισκευής των για 

τουλάχιστον 5 χρόνια.  

ζ. Έγγραφη δήλωση εξουσιοδοτημένου κέντρου συντήρησης/επισκευών των για τους 

προσφερόμενους φορτωτές εκσκαφείς του προσφέροντα από την κατασκευάστρια 

εταιρεία.  

2. Το Έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς (Έντυπο 3).  

 

Γ. Ενότητα «Οικονομική Προσφορά» 

1. Την Οικονομική Προσφορά (Έντυπο 4), η οποία περιλαμβάνει τη συνολική αξία για την 

εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης.  

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τους πληρωτέους δασμούς και 

φόρους, όσο και εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας για τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται 

οριστικές και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν αυξομειώσεις των προαναφερόμενων 

φόρων, δασμών ή/και εισφορών. 

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της Προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και η Προσφορά, 

σε τέτοια περίπτωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1 Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί στο Σύστημα γίνεται από 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής Προσφορών, με 

τον τρόπο που προβλέπεται στους Κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 

3(1)(δ). 

2. Αποσφραγίζονται οι Ενότητες «Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». 

3. Για σκοπούς διασφάλισης των βασικών αρχών των δημοσίων συμβάσεων και 

συγκεκριμένα της διαφάνειας, με την αποσφράγιση της ενότητας «Οικονομική 

Προσφορά», οι τιμές που έχουν υποβληθεί από τους προσφέροντες στα πλαίσια του 

συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι αυτόματα ορατές στο Σύστημα σε οποιονδήποτε 

ενδιαφερόμενο, με την επιφύλαξη ότι οι αναγραφόμενες τιμές δεν έχουν τύχει 

οποιασδήποτε αξιολόγησης. 
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9.2 Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής  

1. Μετά την αποσφράγιση των Ενοτήτων «Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και «Τεχνική 

Προσφορά», το Αρμόδιο Όργανο ελέγχει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων 

συμμετοχής καθώς και την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν 

υποβληθεί και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε ειδικό έντυπο.  

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν Προσφορές που δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής ή συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 6.2(1)(α) και (γ)-(θ) και 

έχοντας εξετάσει τις οποιεσδήποτε ενέργειες έχουν δηλωθεί σύμφωνα με το εδάφιο 3 της 

παραγράφου του 6.2, ο Αναθέτοντας Φορέας χαρακτηρίζει τις προσφορές αυτές 

απορριπτέες, η τεχνική και η οικονομική προσφορά δεν αξιολογείται. Οι προσφορές αυτές 

απορρίπτονται δια του Αρμοδίου Οργάνου του Αναθέτοντα Φορέα.  

 

9.3 Αξιολόγηση Προσφορών 
1. Το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης ελέγχει κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις του 

Αντικειμένου της Σύμβασης, όπως περιγράφονται στην ενότητα (β) την παράγραφο 8.3. 

Όσες Προσφορές δεν έχουν αποδεκτές Τεχνικές Προσφορές χαρακτηρίζονται απορριπτέες 

και η Οικονομική τους Προσφορά δεν ελέγχεται.  

2. Το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης ελέγχει το περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών, 

σύμφωνα με την ενότητα Γ της παραγράφου 8.3. Σε περίπτωση που δεν πληρούν τους 

σχετικούς όρους, ο Αναθέτοντας Φορέας απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του Αρμοδίου 

Οργάνου της. 

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους 

κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή 

Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, ο 

Αναθέτοντας Φορέας, οφείλει να ζητήσει εγγράφως από τον Προσφέροντα να παράσχει 

εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα του ζητηθεί, όποιες σχετικές 

διευκρινίσεις. Το Αρμόδιο Όργανο εξετάζει τις διευκρινήσεις και αποφασίζει σχετικά με την 

αποδοχή των διευκρινίσεων ή την απόρριψη της Προσφοράς. Οι Προσφέροντες οφείλουν 

να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή 

της κατασκευάστριας εταιρείας.  

4. Οι Προσφέροντες, κατασκευάστριες ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν 

έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών 

και Εμπορίου (GATT) ή δε λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης 

με την Ε.Ε., οφείλουν εφόσον τους ζητηθεί κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, να δηλώσουν 

ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του 

κόστους (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.  

5. Σε περίπτωση που το Αρμόδιο Όργανο θεωρήσει μια Οικονομική Προσφορά ως ασυνήθιστα 

χαμηλή, οφείλει να ζητήσει εγγράφως από τον Προσφέροντα να παράσχει εγγράφως, εντός 

δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα του ζητηθεί, όποιες διευκρινίσεις για τη 

σύνθεση της Προσφοράς του κρίνει σκόπιμες, κατά τα οριζόμενα στις πρόνοιες του άρθρου 

81 του Ν.140(Ι)/2016. Το Αρμόδιο Όργανο εξετάζει τις διευκρινήσεις και αποφασίζει σχετικά 

με την αποδοχή των διευκρινίσεων ή την απόρριψη της Προσφοράς. 
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9.4 Διευκρινίσεις και Διασαφηνίσεις Προσφορών 

1. Ο Αναθέτοντας Φορέας καθ’ όλη την διάρκεια της αξιολόγησης, έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον 

κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το 

περιεχόμενο της Προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι 

υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

2. 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 

Οικονομικούς Φορείς 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 πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 
3. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από τους Προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία ζητήθηκαν. 

9.5 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

1. Tο Αρμόδιο Όργανο θα προβεί στην οριστική κατάταξη των Προσφορών, κατά αύξουσα 

σειρά της προσφερόμενης τιμής.  

2. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Προσφέροντες, κατά το στάδιο της Οικονομικής 

αξιολόγησης των Προσφορών, βρεθούν να έχουν την ίδια Οικονομική Προσφορά, τότε η 

επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης, στην παρουσία 

των Προσφερόντων.   

10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10.1 Ανάθεση Σύμβασης 

1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Αρμόδιου Οργάνου να ακυρώσει το διαγωνισμό 

ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η 

Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει 

αναδειχθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας.  

10.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμού 

1. Στον Υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται έγγραφη σχετική ειδοποίηση. 

2. Ο Αναθέτοντας Φορέας ενημερώνει τους προσφέροντες για την απόφαση που έχει 

ληφθεί, καθώς και τους λόγους που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το 

άρθρο 71 του Ν.140(Ι)/2016. 
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10.3 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 Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς. 

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 την προκήρυξη του διαγωνισμού ή  

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

Αρμόδιο Όργανο  κρίνει δικαιολογημένο.  

3. Οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι του 

Αναθέτοντα Φορέα από το λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης. 

10.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας 

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

εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει 

σχετική πρόσκληση του Αναθέτοντα Φορέα, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας 

(Τόμος Β). Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο Προσφέρων δεν προσέλθει για την 

υπογραφή της Συμφωνίας, τότε ο Προσφέρων υπόκειται στις κυρώσεις που 

προβλέπονται στην παράγραφο 6.3. 

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 9.6.(2). 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: 
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α. Τα Πιστοποιητικά/Δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο 7, 

β. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία, 

γ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας προσώπων, οριστικό συμφωνητικό συνεργασίας στο 

οποίο να καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία, ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της κοινοπραξίας και ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής της 

κοινοπραξίας. Νοείται ότι τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί να διαφέρουν από τα οριζόμενα 

στο συμφωνητικό συνεργασίας της παραγράφου 8.3. 

δ. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας της Σύμβασης, της οποίας το ποσό θα πρέπει να 

καλύπτει το 3% της αξίας της σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας της Σύμβασης 

(Έντυπο 5) μπορεί να υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα.  

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

Ανάδοχο.  
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ΤΟΜΟΣ B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

 

Στην Λευκωσία στην οποία υπογράφεται η Συμφωνία>, σήμερα την 

…………………………..……………….<ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης>, ημέρα 

……………………………………<ημέρα>, στα Γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας στην Λεωφόρο Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος. 

 

αφενός μεν, 

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας το οποίο θα εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

κύριο Κωνσταντίνο Παρμακλή, Διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας, ο οποίος θα καλείται στο εξής «Αναθέτοντας Φορέας», 

αφ’ ετέρου, 

Ο/Η …………………………………………………………….……………<επωνυμία Αναδόχου>, 

που εδρεύει στον/ην …………………………………………………………<πόλη και οδό> και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την 

…………………………………………………..………………..<ονοματεπώνυμο και 

πατρώνυμο νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου>, που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», 

συμφωνούν τα εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη: 

α. Η παρούσα Συμφωνία (Τόμος Β) 

β. Ο Τόμος Α - Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού  

γ.    Ο Τόμος Γ - ‘Οροι Εντολής – Εργασίες Συντήρησης  

δ. Ο Τόμος Δ – Περιεχόμενα Υποδειγμάτων και 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η Προμήθεια ενός (1) Φορτωτή εκσκαφέα 

(Digger loader) και ενός (1) Ερπυστριοφόρου εκσκαφέα (Mini excavator) με πενταετή 

συντήρηση για τις ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 

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

προσφορά του ημερομηνίας ............................................ καθώς και στο άρθρο 4 του Τόμου 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 είναι εντός δεκαοκτώ (18) 

εβδομάδων και εντός πέντε ετών θα πραγματοποιείται η χρονιαία συντήρηση τους 

από την ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Ο Ανάδοχος ορίζει ως Υπεύθυνο τον κύριο 

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

οποίος φέρει τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης.  

2. Ο Αναθέτοντας Φορέας θα ορίσει τον/την 

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

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.  

 

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: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

1. Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, περιορίζεται να 

χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του, για το 

κατά περίπτωση αναφερόμενο στην Προσφορά του τμήμα του Αντικειμένου της Σύμβασης. 
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2. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος μπορεί, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, να προβεί σε νέα 

υπεργολαβία ή σε αντικατάσταση υπεργολάβου που είχε καθορίσει στην Προσφορά του, 

ή να αναλάβει ο ίδιος το μέρος που είχε δηλώσει στην προσφορά του ότι θα υλοποιήσει 

υπεργολάβος, μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση του Αναθέτοντα Φορέα.  

3. Για τις ανάγκες της έγκρισης της παραγράφου 2 από τον Αναθέτοντα Φορέα, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα Φορέα τα τμήματα του 

Αντικειμένου της Σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο. 

4. Ο Αναθέτοντας Φορέας, εντός εύλογου χρόνου από την λήψη της σχετικής αίτησης, θα 

κοινοποιεί στον Ανάδοχο την απόφασή της, δηλώνοντας τους λόγους σε περίπτωση που 

αρνηθεί να παραχωρήσει την έγκριση αυτή. 

5. Νοείται ότι το μέρος του Αντικειμένου της Συμβάσης που τυχόν ανατίθενται σε υπεργολάβο 

από τον Ανάδοχο, δεν επιτρέπεται να ανατεθούν σε τρίτους από τον υπεργολάβο.  

6. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και 

των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις 

ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

7. Εάν ο Αναθέτοντας Φορέας κρίνει ότι ένας υπεργολάβος δεν είναι ικανός να εκτελέσει τα 

καθήκοντά του, δύναται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση του ή να 

εκτελέσει ο ίδιος ο Ανάδοχος το συγκεκριμένο μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: 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 έγγραφα 

αυτά θα επιστρέφονται στον Αναθέτοντα Φορέα στο τέλος της περιόδου εκτέλεσης της 

Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

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 του Αναθέτοντα Φορέα. Σε περίπτωση 

διαφωνίας σχετικά με δημοσίευση ή αποκάλυψη στοιχείων, η απόφαση του Αναθέτοντα 

Φορέα θα είναι τελεσίδικη.  

2. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς τον Αναθέτοντα Φορέα ότι το Αντικείμενο της Σύμβασης θα 

εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και τα υπό παράδοση 

προϊόντα θα πληρούν τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα 

που ισχύουν για την παραγωγή ή την κατασκευή τέτοιων προϊόντων, όλες τις ιδιότητες και 

τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή, δεν θα εμφανίζουν κακοτεχνίες 

ούτε θα παρουσιάζουν ατέλειες λόγω σχεδιασμού ή κατασκευής και θα ανταποκρίνονται 

στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στα 

Έγγραφα Διαγωνισμού. 
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Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα παραδοθούν θα είναι αυθεντικά, καινούργια, 

αχρησιμοποίητα, ανακοινωμένα και σε παραγωγή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει προϊόντα τα οποία 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. Εφόσον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 του Τόμου Α των εγγράφων διαγωνισμού, 

το Αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, 

επιδιόρθωσης ή αποκατάστασης των προϊόντων για συγκεκριμένη περίοδο εγγύησης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στην επανόρθωση, με δικά του έξοδα, μετά από αίτημα του 

Αναθέτοντα Φορέα, οποιουδήποτε σφάλματος ή έλλειψης ιδιοτήτων στα προϊόντα που 

παραδίδει δυνάμει της Σύμβασης. 

4. 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 9: ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Συμβατική Αξία, ανέρχεται σε 

……………………………………………………………………………….………………………

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

ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.  

2. Στη Συμβατική Αξία, την οποία ο Ανάδοχος θεωρεί νόμιμο, εύλογο και επαρκές 

αντάλλαγμα για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, περιλαμβάνεται κάθε είδους 

δαπάνη που θα απαιτηθεί ή ενδέχεται να απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου, τα έξοδα και το κέρδος του, περιλαμβανόμενων τυχόν αμοιβών τρίτων, χωρίς 

καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Αναθέτοντα Φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προϊόντα που δήλωσε στην προσφορά 

του, τα οποία πρέπει να έχουν κατασκευαστεί στη χώρα και το εργοστάσιο κατασκευής που 

δηλώθηκε στην προσφορά του και να παρουσιάσει στον Αναθέτοντα Φορέα, κατά την 

παράδοση των προϊόντων, επίσημο πιστοποιητικό ή άλλο στοιχείο από το οποίο θα 

αποδεικνύεται η σχετική προέλευση τους. 

2. Σε περίπτωση προϊόντων που κατασκευάστηκαν σε χώρα εκτός Ε.Ε., ο Ανάδοχος οφείλει 

να προσκομίσει και επίσημα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα στοιχεία από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι για την εισαγωγή των προϊόντων έχουν τηρηθεί οι κανόνες που 
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καθορίζονται στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα ή τις διεθνείς συμφωνίες που ενδεχομένως 

ισχύουν για τη χώρα προέλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

1. Η παράδοση των προϊόντων της Σύμβασης, γίνεται στους τόπους και το χρόνο που 

ορίζεται στο Άρθρο 4 του Τόμου Α των εγγράφων διαγωνισμού. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον Υπεύθυνο Συντονιστή για την ακριβή 

ημερομηνία της παράδοσης, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες (5) μέρες νωρίτερα. 

3. Όλα τα προς παράδοση προϊόντα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα, η σήμανσή 

τους να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών με την εισαγωγή και διάθεση προϊόντων 

στην Κυπριακή αγορά νομοθετημάτων και να συνοδεύονται από πρωτότυπο τιμολόγιο σε 

δύο αντίγραφα, στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός προσφοράς, το είδος και ο αριθμός 

παραγγελίας καθώς και από Δελτία Αποστολής, από τα οποία να προκύπτει ότι 

κατασκευάστηκαν στη δηλωθείσα με την προσφορά τους χώρα κατασκευής. 

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να μετατεθεί, ύστερα από σχετικό αίτημα του 

Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.  

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική 

αδυναμία εμπρόθεσμων παραδόσεων των προϊόντων  ή σε περίπτωση που συντρέχουν 

λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου  

παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

5. Ο Ανάδοχος δύναται να κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήγει ο συμβατικός 

χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα μετάθεσής του, χωρίς να 

παραδώσει τα προϊόντα. 

6. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από Αρμόδιο Όργανο σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Σε περίπτωση κατά την οποία αμφισβητείται η αυθεντικότητα των προϊόντων, η διαδικασία 

παραλαβής αναστέλλεται μέχρις ότου διερευνηθεί το όλο θέμα. Εάν διαπιστωθεί ότι τα 

προϊόντα δεν έχουν κατασκευαστεί με την άδεια του κατόχου δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας, τότε η Επιτροπή Παραλαβής θα απορρίπτει τα προϊόντα. 

7. Για κάθε παράδοση το Αρμόδιο Όργανο προβαίνει στη διενέργεια ελέγχων των προϊόντων 

που παραδόθηκαν και προχωρεί, ανάλογα με τα πορίσματά της, στην παραλαβή ή 

απόρριψη των προϊόντων. Η απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου καταγράφεται σε 

πιστοποιητικό παραλαβής ή απόρριψης. 

8. Η διαδικασία ελέγχου των προϊόντων που παραδόθηκαν γίνεται με μακροσκοπική 

εξέταση, στην οποία καλείται πάντοτε να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος. 

9. Σε περίπτωση απόρριψης προμηθειών, το Αρμόδιο Όργανο προσδιορίζει στο σχετικό 

πιστοποιητικό τις συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από τους όρους της Σύμβασης, που 

παρουσιάζει η προμήθεια και τους λόγους της απόρριψης.  

10. Σε περίπτωση απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υπό 

προμήθεια προϊόντων, ο Αναθέτοντας Φορέας, με απόφασή της, μπορεί να εγκρίνει την 

αντικατάσταση της συγκεκριμένης ποσότητας με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
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όρους της Σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  Η 

προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του. Εάν ο Ανάδοχος 

δεν αντικαταστήσει τα προϊόντα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

καθορίστηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

11. Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να αντικαταστήσει τα ακατάλληλα προϊόντα, ο 

Αναθέτοντας Φορέας, χωρίς βλάβη όλων των άλλων δικαιωμάτων του που απορρέουν 

από τη Σύμβαση, έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί όμοια με τα πιο πάνω προϊόντα από 

άλλη πηγή και να απαιτήσει τυχόν πρόσθετα έξοδα ή ζημιές από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Με την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει γραπτώς τον τραπεζικό 

λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι πληρωμές της συμβατικής αξίας, 

συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο που θα του δοθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα. Ο 

Αναθέτοντας Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αντιτεθεί στην επιλογή του Αναδόχου 

αναφορικά με τον τραπεζικό λογαριασμό. Πληρωμές δύναται να γίνονται και με επιταγή.  

2. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ, έναντι τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των 

προϊόντων. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων της Σύμβασης 

με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται Ρήτρα Καθυστέρησης Παράδοσης. 

2. Η ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% της 

Συμβατικής Αξίας των προϊόντων για τα οποία καθυστερεί η παράδοση. 

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 υπέρβασης των οριζόμενων χρόνων παράδοσης για την οποία θα έχουν 

υποβληθεί συνολικά ρήτρες καθυστέρησης που ανέρχονται σε ποσοστό δέκα επί τοις 

εκατό (10%) της Συμβατικής Αξίας, ο Αναθέτοντας Φορέας δύναται να κηρύξει τον 

Ανάδοχο έκπτωτο, εφαρμοζομένων των ειδικά αναφερόμενων στο Άρθρο 16. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Η Σύμβαση δεν θα εξαιρείται από τους δασμούς και φόρους, περιλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α.  
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ΑΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Ως εγγύηση για την πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει 

την Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατά την παράδοση των εκσκαφέων. Ο   

αριθμός της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας είναι 

………………………………………………………. της 

……………………………………………………..……..<επωνυμία Τράπεζας> Τράπεζας, 

ποσού ύψους …………………………………………………..…………………….<ποσό 

ολογράφως> και €………………………..<ποσό αριθμητικώς Ευρώ>.  

2. Το ποσό της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας πρέπει να καλύπτει το 3% της συμβατικής 

τιμής. 

3. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας συντάσσεται σύμφωνα με το Έντυπο 5. 

4. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο ένα μήνα μετά τη λήξη της 

χρονικής περιόδου εγγύησης, ενώ καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Αναθέτοντα Φορέα, 

σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να εκπληρώσει τις απορρέουσες από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεις του.  

5. Σε κάθε περίπτωση εμφάνισης ατελειών ή ελαττωμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου 

εγγύησης, ο Αναθέτοντας Φορέας θα ενημερώνει σχετικά τον Ανάδοχο ο οποίος 

υποχρεούται στην αποκατάσταση αυτών των ατελειών ή ελαττωμάτων, ακόμη και με 

αντικατάσταση των προϊόντων στα οποία εμφανίζονται ατέλειες ή ελαττώματα, σε χρόνο 

που θα συμφωνείται κατά περίπτωση και δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες.  

6. Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να αποκαταστήσει έγκαιρα τέτοιες ατέλειες ή 

ελαττώματα ο Αναθέτοντας Φορέας δικαιούται να προβεί σε ολική ή μερική κατάπτωση της 

Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. 

7. Οι Εγγυήσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 

(GPA) ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή 

διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν, σύμφωνα με την 

νομοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων. 

8. Η εγγύηση θα πρέπει να υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα.  

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Ο Αναθέτοντας Φορέας δύναται να τερματίσει τη σύμβαση εάν ο Ανάδοχος αδυνατεί 

ουσιαστικά να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

2. 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. 

3. Αν οι συνθήκες που αναφέρονται στη παράγραφο 1 συνεχιστούν για δεκατέσσερις (14) 

ημέρες από την ημερομηνία της προειδοποίησης, τότε ο Αναθέτοντας Φορέας θα δύναται, 
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αν το επιθυμεί, να τερματίσει τη σύμβαση δίνοντας γραπτή προειδοποίηση τριάντα (30) 

ημερών. 

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

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

5. 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 

προμήθειες προϊόντων ή εκτέλεση εργασιών που συντρέχουν για τον ομαλό τερματισμό 

της Σύμβασης.    

6. 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. 

7. 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.      

8. 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 17: 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 18: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

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

τον ανταγωνισμό και πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων στην 

παρούσα 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><ημερομηνία>. 

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναθέτοντα Φορέα: 

Υπογραφή & Σφραγίδα: 

 

  

 

 

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

Κωνσταντίνος Παρμακλής 

Διευθυντής 

 

Μάρτυρες:  

1.Υπογραφή:  

 

 

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

Παύλος Νικολάου   

Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

2.Υπογραφή:  

 

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

Ροδούλα Αθανασίου 

Υπεύθυνη Προσφορών και Προμηθειών 

 

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου: 

Υπογραφή & Σφραγίδα:  

 

 

 

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

Τίτλος:    

 

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

Όνομα:   

 

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

 

Μάρτυρες:  

1.Υπογραφή:  

 

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

  Όνομα:   

 

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

2.Υπογραφή:  

 

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

  Όνομα:    

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

«Χαρτόσημα» 
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ΤΟΜΟΣ Γ. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1 Κάθε εκσκαφέας που προμηθεύεται, θα συντηρείται από τον Ανάδοχο της 
Σύμβασης ή/και αντιπροσώπους που υποδεικνύονται από αυτόν, στα πλαίσια της 
σύμβασης για Προμήθεια και Συντήρηση του οχήματος, που θα υπογράφεται 
μεταξύ του Αναθέτοντα Φορέα (Σ.Υ.Λ) και του Ανάδοχου. 
 

1.2 Επιδιορθώσεις/ διορθωτικές εργασίες αμαξώματος, όπως για παράδειγμα 
μπογιατίσματα, ισιώματα, κ.α., κατά την κρίση του Ιδιοκτήτη και με δική του 
ευθύνη, θα μπορούν να γίνονται και σε συνεργεία εκτός εκείνων του Ανάδοχου 
Σύμβασης ή/και των αντιπροσώπων του χωρίς καμία επίπτωση στην εγγύηση του 
οχήματος. 
 

1.3 Η συντήρηση του οχήματος θα γίνεται για διάστημα πέντε χρόνων ή για τις 
πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας του, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο, και θα αρχίζει 
από την ημερομηνία παραλαβής του. Νοείται, ότι ο Ιδιοκτήτης θα έχει το δικαίωμα, 
οποιαδήποτε στιγμή, να τερματίσει τη συντήρηση του οχήματος, εάν και εφόσον 
η επιδιόρθωση ή η συνέχιση της λειτουργίας του κρίνεται αντιοικονομική, χωρίς 
οποιαδήποτε δέσμευση ή υποχρέωση έναντι του Ανάδοχου της Σύμβασης και 
χωρίς επίπτωση στην εγγύηση του οχήματος. 
 

1.4 Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει, με την προσφορά του: 
 

α) Εγχειρίδιο, με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για την προληπτική συντήρηση. 
 

β) Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας του 
εκσκαφέα, που θα βασίζεται αυστηρά στις οδηγίες του κατασκευαστή, στο οποίο 
θα πρέπει να φαίνονται λεπτομερώς: 

 • Ώρες λειτουργίας (ενδείξεις ωρόμετρου) και τα αντίστοιχα χρονικά 
διαστήματα, με τα οποία θα καθορίζεται η συχνότητα συντήρησης του εκσκαφέα 
(η συχνότητα θα καθορίζεται ανάλογα με ποιο από τα κριτήρια, ώρες λειτουργίας 
ή χρονικό, θα έρθει πρώτο). 
 

• Το σύνολο των εργασιών που θα γίνονται σε κάθε επίσκεψη συντήρησης 
(αλλαγή εξαρτημάτων/ ανταλλακτικών, λαδιών, λιπαντικών κ.α.). 
 
Το συνολικό κόστος για κάθε επίσκεψη συντήρησης, θα περιλαμβάνει το συνολικό 
κόστος όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται (εξαρτήματα/ ανταλλακτικά, 
λάδια, λιπαντικά κ.α.) και το συνολικό κόστος εργατικών.  
 

γ) Στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και τηλεομοιότυπο) των 
εξουσιοδοτημένων Κέντρων Συντήρησης, σε κάθε επαρχία. 
 

1.5 Η παράδοση και η παραλαβή του οχήματος, προς και από τα σημεία συντήρησης, 
θα γίνεται από εκπροσώπους του Ιδιοκτήτη. 
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2 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ/ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

2.1 Ο Ανάδοχος της Σύμβασης ή/και οι αντιπρόσωποι του οφείλουν, να διευθετούν 
όπως η συντήρηση του εκσκαφέα (προληπτική και διορθωτική) αρχίζει εντός 
δεκαπέντε εργασίμων ημερών από τη λήψη σχετικού αιτήματος, από τους 
εκπροσώπους του Ιδιοκτήτη. 
 

2.2 
Ο Ανάδοχος της Σύμβασης ή/και οι αντιπρόσωποι του, οφείλουν να 

συμπληρώνουν τις εργασίες συντήρησης και να παραδίδουν τον εκσκαφέα, σε 

εκπρόσωπο του Ιδιοκτήτη, εντός των ακόλουθων χρονικών ορίων: 
 

α) Μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα, όταν η συντήρηση είναι προληπτική. 
 

β) Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες, όταν η συντήρηση είναι διορθωτική, εκτός: 
 

 • από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες χρειάζονται ανταλλακτικά από το 
εξωτερικό, τα οποία θα προμηθεύονται αεροπορικώς εντός 10 εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία της σχετικής οδηγίας από εκπρόσωπο του Ιδιοκτήτη και η 
επιδιόρθωση πρέπει επίσης να συμπληρώνεται μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες μετά 
την εξασφάλιση των ανταλλακτικών, και  
 

• στις περιπτώσεις που η διορθωτική συντήρηση, αφορά επισκευές 
κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, εργασίες αμαξώματος και 
μπογιαντίσματα, όπου ο χρόνος θα καθορίζεται κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ 
εκπροσώπων του Ιδιοκτήτη και του Ανάδοχου της Σύμβασης. 
 

2.3 Στις περιπτώσεις που υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση εργασιών 
συντήρησης, ο Ανάδοχος της Σύμβασης θα καταβάλλει αποζημίωση €50, για κάθε 
μέρα πέραν των πιο πάνω χρονικών ορίων. 
 

2.4 Όλες οι εργασίες συντήρησης, που θα γίνονται από τον Ανάδοχο της Σύμβασης 
ή/και Αντιπροσώπους του, θα καλύπτονται από 12 μηνών εγγύηση. 
 

2.5 Οποιεσδήποτε κακοτεχνίες ή λάθη συντήρησης θα επιδιορθώνονται από τον 
Ανάδοχο της Σύμβασης ή/και τους Αντιπροσώπους του με δικά τους έξοδα. Στα 
έξοδα αυτά περιλαμβάνονται και τυχόν μεταφορικά από ρυμουλκό. 
 

2.6 
Ο Ανάδοχος της Σύμβασης ή/και οι αντιπρόσωποί του θα φέρουν ακέραια την 

ευθύνη για το εκσκαφέα, έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς 

συμπεριλαμβανομένης ζημιάς από φωτιά από τη στιγμή παραλαβής του μέχρι τη 

στιγμή παράδοσης του σε εκπρόσωπο του Ιδιοκτήτη. 

 

2.7 Ο Ανάδοχος της Σύμβασης ή/και οι Αντιπρόσωποι του θα παρέχουν κάθε 
διευκόλυνση προκειμένου οι εκπρόσωποι του Διευθυντή του Συμβουλίου, να 
μπορούν να παρακολουθούν το επίπεδο της συντήρησης του οχήματος 
(προληπτικής και διορθωτικής). 
 



31 

 

2.8 Οι χρεώσεις για προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση θα γίνονται με βάση 
το ολικό κόστος στο υποβαλλόμενο πρόγραμμα συντήρησης, για το σύνολο των 
εργασιών που εκτελούνται κατά την αντίστοιχη ένδειξη ωρών λειτουργίας ή 
χρονική ένδειξη. 
 
Στις περιπτώσεις που η προληπτική συντήρηση είναι θεωρητικά 
προγραμματισμένη από τον κατασκευαστή, αλλά στην πράξη καθορίζεται από 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εκσκαφέα, τότε οι χρεώσεις για την προληπτική 
συντήρηση θα γίνονται με βάση το κόστος των εργασιών που γίνονται σε κάθε 
επίσκεψη συντήρησης. Νοείται ότι τυχόν αυξομείωση στις εργασίες που θα 
εκτελεσθούν, σε συγκεκριμένη επίσκεψη συντήρησης σε σχέση με τις θεωρητικά 
προγραμματισμένες, θα έχει σαν αποτέλεσμα την αφαίρεση ή την προσθήκη των 
αντίστοιχων εργασιών από την επόμενη επίσκεψη συντήρησης. 

2.9 Οι χρεώσεις για διορθωτική συντήρηση, θα γίνονται με βάση το κόστος των 
εξαρτημάτων/ ανταλλακτικών και το κόστος εργατικών (ώρες εργασίας Χ 
εργατοώρα), σύμφωνα με τον σε ισχύ τιμοκατάλογο του Ανάδοχου της Σύμβασης 
(όχι αντιπροσώπων του), αφαιρουμένων των εκπτώσεων του σχετικού 
Παραρτήματος. Οποιαδήποτε διορθωτική εργασία/ επιδιόρθωση, θα 
πραγματοποιείται αφού προηγουμένως τύχει της έγκρισης εκπροσώπου του 
Ιδιοκτήτη. 

3.0 Όσον αφορά τις Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προμηθεύει όλα ανεξαιρέτως τα υλικά/ ανταλλακτικά που απαιτούνται, εκτός από 
τα ελαστικά και τις μπαταρίες.  
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ΤΟΜΟΣ Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 2: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΕΝΤΥΠΟ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 6: ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 7: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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ΕΝΤΥΠΟ 1 

ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

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

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

αντίστοιχες απαντήσεις. 

3. Αν στη στήλη «Συμμόρφωση» 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 «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 στους 

Πίνακες 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 των Πινάκων στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο 

χαρακτηριστικό. 
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Ζητούμενο είδος (1) Φορτωτής – Εκσκαφέας (Digger Loader) 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

 Συμμόρφωση 
Παραπομπή 

1. Ποσότητα Ζητούμενων Φορτωτών – Εκσκαφέων 1   

 Προσφερόμενος Φορτωτής-Εκσκαφέας    

2. Κατασκευαστής 

ΝΑΙ 

ΝΑ 

ΔΗΛΩΘΕΙ 

  

3. Μοντέλο 

ΝΑΙ 

ΝΑ 

ΔΗΛΩΘΕΙ 

  

 Πιστοποιητικά-Δηλώσεις-Βεβαιώσεις:    

4. 

Έγκυρο σε ισχύ Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό το οποίο 

βεβαιώνει την τήρηση, εκ μέρους του εργοστασίου κατασκευής των φορτωτών εκσκαφέων, προτύπου 

εξασφάλισης ποιότητας βασιζόμενου στη σειρά κυπριακών προτύπων CYS EN ISO 9001:2015, ή 

άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη 

διάρκεια υποβολής της προσφοράς καθώς και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

5. 
Τα μηχανήματα να συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να φέρουν σήμανση CE. Να υποβληθούν 

με την προσφορά τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (Declaration of Conforming).   
ΝΑΙ   

6. 

Έγγραφη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας για κάλυψη των προσφερόμενων εκσκαφέων από 

εργοστασιακή εγγύηση για τουλάχιστον 1 χρόνια ή 1000 ώρες. Η δήλωση να υποβληθεί με την 

προσφορά. 

Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εργοστασιακής εγγύησης, ο 

κατασκευαστής- προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά 

κ.τ.λ.), να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε εξάρτημα 

παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη και δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακό χειρισμό. 

ΝΑΙ   
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Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

 Συμμόρφωση 
Παραπομπή 

7. 

Έγγραφη δήλωση του προσφοροδότη  για παροχή τεχνικής υποστήριξης για τους προσφερόμενους 

φορτωτές εκσκαφείς και για δυνατότητα επισκευής των για τουλάχιστον 5 χρόνια. Η δήλωση να 

υποβληθεί με την προσφορά. 

ΝΑΙ   

8. 

Έγγραφη Δήλωση εξουσιοδοτημένου κέντρου συντήρησης/επισκευών των για τους προσφερόμενους 

φορτωτές εκσκαφείς του προσφέροντα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εξουσιοδότηση του 

κέντρου συντήρησης/επισκευών να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς και θα ισχύει για 

όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

ΝΑΙ   

9. 

Μαζί με την Προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν κατάλογοι, τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών 

που θα είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα και θα περιλαμβάνουν όλα τα προσφερόμενα προϊόντα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων που ζητούνται από τον Αναθέτοντας Φορέας. Στις 

προσφορές να γίνεται σαφής παραπομπή στα τεχνικά εγχειρίδια ή φυλλάδια, για 

επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων προϊόντων. 

ΝΑΙ   

1. 10. 

Σε περίπτωση που οι Φορτωτές – Εκσκαφείς κατασκευάζονται ολικώς ή μερικώς από κατασκευαστή, 

που είναι άλλος από τον Προσφέροντα, να υποβληθεί: 

Πίνακας με Στοιχεία των Κατασκευαστών αυτού, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με το Έντυπο 9, το 

οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. 

   

2.  Οι Φορτωτές – Εκσκαφείς που θα προμηθευτεί ο Αναθέτοντας Φορέας:    

11. Να είναι τέτοιοι, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής περιγραφής ΝΑΙ   

 

• Να είναι καινούργιοι (πρόσφατης παραγωγής, όχι πέραν των 12 μηνών, από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης) 

• Να είναι μοντέλο τρέχουσας παραγωγής ή νεότερης. 

• Η κατασκευάστρια εταιρεία να αντιπροσωπεύεται επίσημα στην Κύπρο, με εξουσιοδοτημένα 

συνεργεία συντήρησης – επισκευών και να διασφαλίζουν το Συμβούλιο με αξιόπιστη υποστήριξη και 

με ικανοποιητικό απόθεμα ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   

12. 

Να παραδοθούν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών με πλήρεις δεξαμενές 

καυσίμων. Να συνοδεύονται από τα Πιστοποιητικά Εγγραφής του μηχανήματος, τα οποία θα πρέπει 

να παραδοθούν όλα μαζί σε ένα φάκελο 

ΝΑΙ   
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Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

 Συμμόρφωση 
Παραπομπή 

13. 

Να συνοδεύονται εκτός από τις πινακίδες με τον αριθμό εγγραφής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών 

και από αντίστοιχες πινακίδες του μητρώου της Εθνικής Φρουράς, στοιχεία των οποίων θα δοθούν 

στους Αναδόχους, από τους εκπροσώπους της Εθνικής Φρουράς. 

   

14. 

Να συντηρούνται από τον Ανάδοχο της Σύμβασης ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους που 

υποδεικνύονται από τον Ανάδοχο, για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών ή 5.000 ώρες (όποιο συμβεί 

πρώτο), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Σημείωση 1: Να συμπληρωθεί ο Σχετικός Πίνακας του Εντύπου 4. 

Σημείωση 2: Να υπάρχει τουλάχιστον ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο στην επαρχία 

Λευκωσίας καθώς και ένα κινητό συνεργείο. Η εξουσιοδότηση των συνεργείων, από τον 

κατασκευαστή, να είναι σε ισχύ για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

ΝΑΙ   

15. Το κάθε μηχάνημα να συνοδεύεται με τουλάχιστον 2 κλειδιά εκκίνησης. ΝΑΙ   

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Εξοπλισμός Φορτωτών – Εκσκαφέων:    

16. Να είναι κατάλληλα για λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -10°C μέχρι +50°C. ΝΑΙ   

17. Βάρος λειτουργίας (operating weight) όχι λιγότερο από 7500Kg (κιλά). 

NAI 

ΝΑ 

ΔΗΛΩΘΕΙ 

  

18. 

Κινητήρας:  

• Να είναι υδρόψυκτος, πετρελαιοκίνητος, τουλάχιστον Tier 4F ή νεότερης έκδοσης.  

• Ισχύ όχι λιγότερη από 80 KW ( rated  power ISO 14396). 

• Να έχει σύστημα ψύξης τροπικού τύπου. 

NAI 

ΝΑ 

ΔΗΛΩΘΕΙ 

  

 Σύστημα μετάδοσης κίνησης:    

19. 
Να διαθέτει αυτόματο κιβώτιο μετάδοσης κίνησης (power shift), με τελική ταχύτητα εμπροσθοπορείας 

από 38km/h μέχρι 50km/h. 

NAI 

ΝΑ 

ΔΗΛΩΘΕΙ 

  

20. Να διαθέτει τετρακίνηση (4WD). ΝΑΙ   
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Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

 Συμμόρφωση 
Παραπομπή 

21. 
Να διαθέτει σύστημα απόσβεσης κραδασμών κατά την πορεία μέσο της αυτόματης ταλάντευσης του 

κάδου (Auto Ride Control / Αυτόματο Σύστημα Ελέγχου Πορείας). 
ΝΑΙ   

22. Να έχει σύστημα ηχητικής προειδοποίησης στην όπισθεν. ΝΑΙ   

23. Να έχει ελαστικά διαστάσεων 16.9x28 in στο πίσω άξονα και στον 12.5x18 in  μπροστινό άξονα. ΝΑΙ   

 Σύστημα Πέδησης:    

24. Τα φρένα του μηχανήματος θα είναι υδραυλικά. ΝΑΙ   

25. 
Να έχει σύστημα πέδησης με δύο πετάλια, που να μπορούν όμως να ενεργοποιηθούν και ταυτόχρονα 

με ένα πάτημα. 
ΝΑΙ   

26. 
Να έχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. Το δισκόφρενο, στο οποίο εφαρμόζεται το φρένο στάθμευσης, 

θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το κύριο σύστημα πέδησης λειτουργίας. 
ΝΑΙ   

 Μπροστινός κάδος:    

27. Να είναι ανοιγόμενος. ΝΑΙ   

28. Να έχει δόντια. ΝΑΙ   

29. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 0,90 m3.  ΝΑΙ   

30. Να έχει χειροκίνητη ασφάλεια απαγόρευσης μετακίνησης των εμβόλων κατά την συντήρηση. ΝΑΙ   

 Πίσω Βραχίονας:    

31. Να έχει μέγιστη σκαπτική ικανότητα άνω των 5,0 m (maximum digging depth). ΝΑΙ   

32. Να είναι επεκτεινόμενος (τηλεσκοπικός). ΝΑΙ   

33. 
Να μπορεί να μετακινείται από την αριστερή στην δεξιά πλευρά του μηχανήματός και αντίστροφα, 

μηχανικά ή υδραυλικά. 
ΝΑΙ   

34. Να έχει μηχανικό ή υδραυλικό μηχανισμό κλειδώματος του βραχίονα. ΝΑΙ   

35. 
Να έχει μηχανικό ή υδραυλικό μηχανισμό ταχείας σύνδεσης και απελευθέρωσης κάδου (quick 

coupling). Ευθύνη του Ανάδοχου θα πρέπει να γίνει κατάλληλη προσαρμογή επί της κρουστικής 
ΝΑΙ   
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 Συμμόρφωση 
Παραπομπή 

σφύρας που διαθέτει το Συμβούλιο, ούτως ώστε να είναι συμβατή με το προσφερόμενο μηχανισμό 

(quick coupling). 

36. 

Να έχει σύστημα λειτουργίας υδραυλικής σφύρας (σημειώνεται ότι θα πρέπει να προμηθευτούν όλα 

τα απαραίτητα ώστε να χρησιμοποιηθεί η σφύρα JCB Breaker Model 386Q, Max Oil Flow 100lpm, 

Max OP Pressure 150bar, Weight 337kg που διαθέτει το Συμβούλιο). 

ΝΑΙ   

37. 
Να μπορούν να τοποθετούνται κάδοι πλάτους 30, 45cm, 60cm, ripper και η κρουστική σφύρα που 

διαθέτει το Συμβούλιο. 
ΝΑΙ   

 Παρελκόμενα Πίσω Βραχίονα:    

38. Να παραδοθεί με τρείς κάδους πλάτους 30cm, 45cm, 60cm ± 5% και ripper. ΝΑΙ   

39. Οι κάδοι να έχουν δόντια. ΝΑΙ   

40. Κάθε κάδος να έχει τους δικούς του πείρους. ΝΑΙ   

41. 

Πέδιλα Σταθεροποίησης: 

• Θα είναι τοποθετημένα στα άκρα του συστήματος πλευρικής μετατόπισης και θα φέρουν 

αντικαταστάσιμα αντιτριβικά μέρη. 

• Θα είναι με ανεξάρτητη κίνηση το ένα από το άλλο 

• Η βάση τους να είναι ενσωματωμένη με το κυρίως πλαίσιο του μηχανήματος. 

• Θα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες (lock valves), οι οποίες θα συγκρατούν το μηχάνημα σε 

περίπτωση βλάβης/θραύσης των υδραυλικών σωληνώσεων. 

ΝΑΙ   

 Καμπίνα Χειρισμού:    

42. 

Να έχει κλειστό θάλαμο χειρισμού, με προστατευτική κατασκευή για ανατροπή και πτώση 

φορτίων(ROPS/FOPS), να είναι στηριγμένος σε αντικρασδασμικές βάσεις και να επιτρέπει καλή 

ορατότητα, σε όλες τις κατευθύνσεις. Να είναι μονωμένος, για μείωση του θορύβου. 

ΝΑΙ   

43. Να έχει δύο τουλάχιστον πόρτες που να κλειδώνουν και τρία τουλάχιστον ανοιγόμενα  παράθυρα. ΝΑΙ   

44. Να έχει κάθισμα χειριστή με ανάρτηση αέρα και ζώνη ασφαλείας. ΝΑΙ   

45. Να έχει σύστημα καθαρισμού των γυαλιών μπροστά και πίσω. ΝΑΙ   
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46. Να έχει εργοστασιακό σύστημα κλιματισμού. ΝΑΙ   

47. Να έχει καθρεφτάκια για θέαση πίσω. ΝΑΙ   

48. Να έχει ραδιόφωνο. ΝΑΙ   

49. Να έχει εσωτερικό φωτισμό. ΝΑΙ   

50. Να έχει περιστρεφόμενο φάρο, 4 προβολείς στο μπροστινό και 4 στο πίσω μέρος της. ΝΑΙ   

 Όργανα Ελέγχου. Να έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα όργανα ελέγχου στην καμπίνα χειρισμού:    

51. Ωρόμετρο. ΝΑΙ   

52. Στάθμης καυσίμου με ένδειξη. ΝΑΙ   

53. Θερμοκρασίας κινητήρα με ένδειξη. ΝΑΙ   

54. Πίεση λαδιού κινητήρα με ένδειξη ή προειδοποιητική λυχνία ΝΑΙ   

55. Στροφόμετρο ΝΑΙ   

 Εξοπλισμός. O Εκσκαφέας να παραδοθεί για χρήση με τον ακόλουθο εξοπλισμό:    

56. Σύστημα ψύξης του κινητήρα, τροπικού τύπου. ΝΑΙ   

57. Ηχητικό σήμα κατά την όπισθεν. ΝΑΙ   

58. Προστασία του ψυγείου νερού. ΝΑΙ   

59. Πρωτεύον και δευτερεύον φίλτρο για καθαρισμό του αέρα. ΝΑΙ   

60. Σύστημα εκκίνησης σε ψυχρό καιρό (τουλάχιστον -5°C). ΝΑΙ   

61. Διαχωριστήρα νερού - καυσίμου (νεροπαγίδα). ΝΑΙ   

62. 
Κλειδαριές στην καμπίνα χειρισμού, στο πώμα δεξαμενής καυσίμων και στο πώμα δεξαμενής του 

υγρού των υδραυλικών. 
ΝΑΙ   

63. Να διαθέτει φτερά στα μπροστινά ελαστικά. ΝΑΙ   
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64. 

Να διαθέτει μεταλλική εργαλειοθήκη στην οποία να υπάρχουν: κλειδί τροχού, σετ γερμανικών 

κλειδιών από Ν 6 εώς Ν 32, σετ κλειδιών ALLEN, πένσα, κατσαβίδι σταυρωτό, κατσαβίδι ίσιο, 

κάβουρας, μεγάλο σουηδικό κλειδί και σφυρί 

ΝΑΙ   

65. 
2 Πυροσβεστήρες 2 kg, ξηράς σκόνης με πιστοποίηση CE και ΕΝ3, τοποθετημένους σε κατάλληλη 

θέση. 
ΝΑΙ   

66. Τρίγωνο βλαβών. ΝΑΙ   

67. Κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών (DN 13164). ΝΑΙ   

68. Γρασέρα με τα αντίστοιχα παρελκόμενα. ΝΑΙ   

69. 
Αυτοκόλλητες προειδοποιητικές πινακίδες, σε διάφορα σημεία, οι οποίες θα ενημερώνουν τον 

χειριστή για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. 
ΝΑΙ   

70. Εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης για το μηχάνημα (Αγγλική ή και Ελληνική). ΝΑΙ   

3.  Υποχρεώσεις Προσφοροδότη:    

71. Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα.  ΝΑΙ   

72. Εικονογραφημένο ενημερωτικό φυλλάδιο για το προς προμήθεια υλικό ΝΑΙ   

73. 

Ο προσφοροδότης υποχρεούται να: 

• Υποβάλει δήλωση ότι, με δικά του έξοδα θα προβεί σε βασική εκπαίδευση χειρισμού και 

συντήρησης του μηχανήματος στην Κύπρο σε προσωπικό του Συμβουλίου (που δεν θα υπερβαίνουν 

τα 3 άτομα), από προσοντούχο εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας, εντός 20 ημερών μετά 

την παράδοση του. 

• Να καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμό 

εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα τεχνικά εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λ.π.). 

• Επιδείξει τη λειτουργία του μηχανήματος στην πράξη. 

Σημείωση: Να δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, σε όλους του συμμετέχοντες. 

ΝΑΙ   

4.  Υποχρεώσεις Ανάδοχου:    
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74. 

Κατά την παράδοση τους, θα πρέπει επίσης να παραδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

κατάλογος που να περιέχει τους αριθμούς πλαισίου, μηχανής και εγγραφής του κάθε οχήματος καθώς 

επίσης και τους κωδικούς των ραδιοφώνων. 

ΝΑΙ   

75. 
Κατά την παράδοση τους, όλα τα οχήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα τεχνικά εγχειρίδια 

χρήσης και συντήρηση επιπέδου χειριστή στην αγγλική  ή και στην ελληνική γλώσσα. 
ΝΑΙ   

76. 

Να παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε 2 αντίτυπα, εικονογραφημένοι κατάλογοι 

ανταλλακτικών στην αγγλική ή και ελληνική γλώσσα του οχήματος, για σκοπούς μελλοντικής 

χρήσης. 

ΝΑΙ   

5.  
Έλεγχοι Παραλαβής των Μηχανημάτων: Κατά την παραλαβή τους θα διενεργηθούν οι πιο κάτω 

έλεγχοι: 
   

77. Ποσοτικός. ΝΑΙ   

78. Μακροσκοπικός. ΝΑΙ   

79. Λειτουργικός ΝΑΙ   

80. Με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής. ΝΑΙ   

81. 

Ύπαρξη των παρελκόμενων,  ανταλλακτικών, εγγραφών – εντύπων, καθώς και των τεχνικών 

εγχειριδίων κτλ, που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της   παρούσας τεχνικής  περιγραφής και 

τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει. 

ΝΑΙ   
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Ζητούμενο είδος (2) Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας (Mini excavator)  

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

 Συμμόρφωση 
Παραπομπή 

1. Ποσότητα Ζητούμενων Ερπυστριοφόρων Εκσκαφέων 1   

 Προσφερόμενος Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας    

2. Κατασκευαστής 
ΝΑΙ 

ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ 
  

3. Μοντέλο 
ΝΑΙ 

ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ 
  

 Πιστοποιητικά-Δηλώσεις-Βεβαιώσεις:    

4. 

Έγκυρο σε ισχύ Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό το 

οποίο βεβαιώνει την τήρηση, εκ μέρους του εργοστασίου κατασκευής των φορτωτών 

εκσκαφέων, προτύπου εξασφάλισης ποιότητας βασιζόμενου στη σειρά κυπριακών 

προτύπων CYS EN ISO 9001:2015, ή άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς. 

Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια υποβολής της προσφοράς καθώς 

και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

5. 

Τα μηχανήματα να συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να φέρουν σήμανση CE. Να 

υποβληθούν με την προσφορά τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (Declaration of 

Conforming). 

ΝΑΙ   

6. 

Έγγραφη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας για κάλυψη των προσφερόμενων 

εκσκαφέων από εργοστασιακή εγγύηση για τουλάχιστον 1 χρόνο ή 1000 ώρες. Η δήλωση 

να υποβληθεί με την προσφορά. 

Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εργοστασιακής εγγύησης, 

ο κατασκευαστής- προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, 

μεταφορικά κ.τ.λ.), να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα 

οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη και δεν οφείλεται 

αποδεδειγμένα σε κακό χειρισμό. 

ΝΑΙ   
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7. 

Έγγραφη δήλωση του προσφοροδότη για παροχή τεχνικής υποστήριξης για τους 

προσφερόμενους φορτωτές εκσκαφείς και για δυνατότητα επισκευής των για τουλάχιστον 

5 χρόνια. Η δήλωση να υποβληθεί με την προσφορά. 

ΝΑΙ   

8. 

Έγγραφη Δήλωση εξουσιοδοτημένου κέντρου συντήρησης/επισκευών των για τους 

προσφερόμενους φορτωτές εκσκαφείς του προσφέροντα από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Η εξουσιοδότηση του κέντρου συντήρησης/επισκευών να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή 

της προσφοράς και θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

ΝΑΙ   

9. 

Μαζί με την Προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν κατάλογοι, τεχνικά φυλλάδια των 

κατασκευαστών που θα είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα και θα περιλαμβάνουν όλα τα 

προσφερόμενα προϊόντα με τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων που ζητούνται από 

τον Αναθέτοντας Φορέας. Στις προσφορές να γίνεται σαφής παραπομπή στα τεχνικά 

εγχειρίδια ή φυλλάδια, για επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 

προϊόντων. 

ΝΑΙ   

6. 10. 

Σε περίπτωση που ο Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας  κατασκευάζεται ολικώς ή μερικώς από 

κατασκευαστή, που είναι άλλος από τον Προσφέροντα, να υποβληθεί: 

Πίνακας με Στοιχεία των Κατασκευαστών αυτού, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με το Έντυπο 

9, το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. 

   

7.  Οι Εκσκαφείς που θα προμηθευτεί ο Αναθέτοντας Φορέας:    

11. Να είναι τέτοιοι, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής περιγραφής ΝΑΙ   

12. 

• Να είναι καινούργιοι (πρόσφατης παραγωγής, όχι πέραν των 12 μηνών, από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης) 

• Να είναι μοντέλο τρέχουσας παραγωγής ή νεότερης. 

• Η κατασκευάστρια εταιρεία να αντιπροσωπεύεται επίσημα στην Κύπρο, με 

εξουσιοδοτημένα συνεργεία συντήρησης – επισκευών και να διασφαλίζουν το Συμβούλιο 

με αξιόπιστη υποστήριξη και με ικανοποιητικό απόθεμα ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   

13. Να παραδοθούν με πλήρεις δεξαμενές καυσίμων. ΝΑΙ   
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14. 

Να συντηρούνται από τον Ανάδοχο της Σύμβασης ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους 

που υποδεικνύονται από τον Ανάδοχο, για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών ή 5.000 ώρες 

(όποιο συμβεί πρώτο), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Σημείωση 1: Να συμπληρωθεί ο Σχετικός Πίνακας του Εντύπου 4. 

Σημείωση 2: Να υπάρχει τουλάχιστον ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο στην επαρχία 

Λευκωσίας 

ΝΑΙ   

15. Το κάθε μηχάνημα να συνοδεύεται με τουλάχιστον 2 κλειδιά εκκίνησης. ΝΑΙ   

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Εξοπλισμός Ερπυστριοφόρων Εκσκαφέων:    

16. Να είναι κατάλληλα για λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -10°C μέχρι +50°C. ΝΑΙ   

17. Βάρος λειτουργίας (operating weight) όχι λιγότερο από 2850Kg (κιλά). 
NAI 

ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ 
  

18. 

Κινητήρας: 

• Να είναι υδρόψυκτος, πετρελαιοκίνητος, τουλάχιστον Tier 4F ή νεότερης έκδοσης. 

• Ισχύ όχι λιγότερη από 18 KW ( rated  power ISO 14396). 

• Να έχει σύστημα ψύξης τροπικού τύπου. 

NAI 

ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ 
  

 Σύστημα μετάδοσης κίνησης:    

19. Να διαθέτει αυτόματο κιβώτιο μετάδοσης κίνησης 2 ταχυτήτων 
NAI 

ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ 
  

20. 

Να φέρει ελαστικές ερπύστριες (από καουτσούκ) οι οποίες να επιτρέπουν να εργασία σε 

πολλές επιφάνειες, όπως πεζοδρόμιο, χωρίς να προκαλεί ζημιά στην επιφάνεια ή στο 

μηχάνημα 

ΝΑΙ   

 Μπροστινή λεπίδα:    

21. Να είναι ρυθμιζόμενη σε ύψος. ΝΑΙ   

22. Πλάτος λεπίδας τουλάχιστον 1500mm ΝΑΙ   
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 Βραχίονας:    

23. Να έχει μέγιστη σκαπτική ικανότητα άνω των 2,5 m (maximum digging depth). ΝΑΙ   

24. 
Να έχει υδραυλικό μηχανισμό ταχείας σύνδεσης και απελευθέρωσης κάδου (quick 

coupling). 
   

25. Να έχει σύστημα λειτουργίας υδραυλικής σφύρας.    

26. 
Να μπορούν να τοποθετούνται κάδοι πλάτους 30, 45cm, 60cm, ripper και κρουστική σφύρα 

με ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος 130kg. 
ΝΑΙ   

 Παρελκόμενα Πίσω Βραχίονα:    

27. 
Να παραδοθεί με τρείς κάδους πλάτους 30cm, 45cm± 5%, ripper και κρουστική σφύρα με 

ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος 130kg. 
ΝΑΙ   

28. Οι κάδοι να έχουν δόντια. ΝΑΙ   

29. Κάθε κάδος να έχει τους δικούς του πείρους. ΝΑΙ   

 Καμπίνα Χειρισμού (Canopy):    

30. 

Να έχει κλειστό θάλαμο χειρισμού, με προστατευτική κατασκευή για ανατροπή και πτώση 

φορτίων(ROPS/FOPS), να είναι στηριγμένος σε αντικρασδασμικές βάσεις και να επιτρέπει 

καλή ορατότητα, σε όλες τις κατευθύνσεις. Να είναι μονωμένος, για μείωση του θορύβου. 

ΝΑΙ   

31. 
Η ακτίνα περιστροφής της καμπίνας να περιορίζεται εντός του πλάτους των ερπυστριών, 

(zero tail swing). 
ΝΑΙ   

32. Να έχει κάθισμα χειριστή με ανάρτηση αέρα και ζώνη ασφαλείας. ΝΑΙ   

33. Να έχει σύστημα καθαρισμού των γυαλιών. ΝΑΙ   

34. Να έχει τουλάχιστον μια πόρτα που να κλειδώνει και ανοιγόμενα  παράθυρα.    

35. Να έχει καθρεφτάκια για θέαση πίσω. ΝΑΙ   

36. Να έχει ραδιόφωνο. ΝΑΙ   

37. Να έχει εσωτερικό φωτισμό. ΝΑΙ   
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Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

 Συμμόρφωση 
Παραπομπή 

38. Να έχει προβολείς στο μπροστινό μέρος της. ΝΑΙ   

 
Όργανα Ελέγχου. Να έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα όργανα ελέγχου στην καμπίνα 

χειρισμού: 
   

39. Ωρόμετρο. ΝΑΙ   

40. Στάθμης καυσίμου με ένδειξη. ΝΑΙ   

41. Θερμοκρασίας κινητήρα με ένδειξη. ΝΑΙ   

42. Πίεση λαδιού κινητήρα με ένδειξη ή προειδοποιητική λυχνία ΝΑΙ   

43. Στροφόμετρο ΝΑΙ   

 Εξοπλισμός. O Εκσκαφέας να παραδοθεί για χρήση με τον ακόλουθο εξοπλισμό:    

44. Σύστημα ψύξης του κινητήρα, τροπικού τύπου. ΝΑΙ   

45. Ηχητικό σήμα κατά την όπισθεν. ΝΑΙ   

46. Προστασία του ψυγείου νερού. ΝΑΙ   

47. Πρωτεύον και δευτερεύον φίλτρο για καθαρισμό του αέρα. ΝΑΙ   

48. Σύστημα εκκίνησης σε ψυχρό καιρό (τουλάχιστον -5°C). ΝΑΙ   

49. Διαχωριστήρα νερού - καυσίμου (νεροπαγίδα). ΝΑΙ   

50. 
Κλειδαριές στην καμπίνα χειρισμού, στο πώμα δεξαμενής καυσίμων και στο πώμα 

δεξαμενής του υγρού των υδραυλικών. 
ΝΑΙ   

51. Να διαθέτει φτερά στα μπροστινά ελαστικά. ΝΑΙ   

52. 

Να διαθέτει μεταλλική εργαλειοθήκη στην οποία να υπάρχουν: κλειδί τροχού, σετ 

γερμανικών κλειδιών από Ν 6 έως Ν 32, σετ κλειδιών ALLEN, πένσα, κατσαβίδι σταυρωτό, 

κατσαβίδι ίσιο, κάβουρας, μεγάλο σουηδικό κλειδί και σφυρί 

ΝΑΙ   

53. 
2 Πυροσβεστήρες 2 kg, ξηράς σκόνης με πιστοποίηση CE και ΕΝ3, τοποθετημένους σε 

κατάλληλη θέση. 
ΝΑΙ   
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Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

 Συμμόρφωση 
Παραπομπή 

54. Τρίγωνο βλαβών. ΝΑΙ   

55. Κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών (DN 13164). ΝΑΙ   

56. Γρασέρα με τα αντίστοιχα παρελκόμενα. ΝΑΙ   

57. 
Αυτοκόλλητες προειδοποιητικές πινακίδες, σε διάφορα σημεία, οι οποίες θα ενημερώνουν 

τον χειριστή για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. 
ΝΑΙ   

58. Εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης για το μηχάνημα (Αγγλική ή και Ελληνική). ΝΑΙ   

8.  Υποχρεώσεις Προσφοροδότη:    

59. Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. ΝΑΙ   

60. Εικονογραφημένο ενημερωτικό φυλλάδιο για το προς προμήθεια υλικό ΝΑΙ   

61. 

Ο προσφοροδότης υποχρεούται να: 

• Υποβάλει δήλωση ότι, με δικά του έξοδα θα προβεί σε βασική εκπαίδευση χειρισμού και 

συντήρησης του μηχανήματος στην Κύπρο σε προσωπικό του Συμβουλίου (που δεν θα 

υπερβαίνουν τα 3 άτομα), από προσοντούχο εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας, 

εντός 20 ημερών μετά την παράδοση του. 

• Να καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης 

προσωπικού, αριθμό εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα τεχνικά εγχειρίδια και άλλα εποπτικά 

μέσα κ.λ.π.). 

• Επιδείξει τη λειτουργία του μηχανήματος στην πράξη. 

Σημείωση: Να δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, σε όλους του συμμετέχοντες. 

ΝΑΙ   

9.  Υποχρεώσεις Ανάδοχου:    

62. 

Κατά την παράδοση τους, θα πρέπει επίσης να παραδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή κατάλογος που να περιέχει τους αριθμούς πλαισίου, μηχανής και εγγραφής του κάθε 

οχήματος καθώς επίσης και τους κωδικούς των ραδιοφώνων. 

ΝΑΙ   



 

48 

 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

 Συμμόρφωση 
Παραπομπή 

63. 

Κατά την παράδοση τους, όλα τα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα τεχνικά 

εγχειρίδια χρήσης και συντήρηση επιπέδου χειριστή στην αγγλική  ή και στην ελληνική 

γλώσσα. 

ΝΑΙ   

64. 

Να παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε 2 αντίτυπα, εικονογραφημένοι 

κατάλογοι ανταλλακτικών στην αγγλική ή και ελληνική γλώσσα του οχήματος, για 

σκοπούς μελλοντικής χρήσης. 

ΝΑΙ   

10.  
Έλεγχοι Παραλαβής των Μηχανημάτων: Κατά την παραλαβή τους θα διενεργηθούν οι 

πιο κάτω έλεγχοι: 
   

65. Ποσοτικός. ΝΑΙ   

66. Μακροσκοπικός. ΝΑΙ   

67. Λειτουργικός ΝΑΙ   

68. Με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής. ΝΑΙ   

69. 

Ύπαρξη των παρελκόμενων,  ανταλλακτικών, εγγραφών – εντύπων, καθώς και των 

τεχνικών εγχειριδίων κτλ, που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της   παρούσας τεχνικής  

περιγραφής και τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει. 

ΝΑΙ   
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ΕΝΤΥΠΟ  2 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για την «Προμήθεια ενός (1) 

Φορτωτή εκσκαφέα (Digger loader) και ενός (1) Ερπυστριοφόρου εκσκαφέα (Mini 

excavator) με πενταετή συντήρηση για τις ανάγκες 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 ή  

γ. έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από τον Αναθέτοντα 

Φορέα κατά την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να 

προσέλθουμε για την υπογραφή της Σύμβασης: 

(ι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα οποιοδήποτε 

Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και/ή 

να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη 

συμμετοχή μας στο διαγωνισμό, ή 

(ιι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουμε τη Σύμβαση, 

είναι δυνατό να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

α.  αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και 

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

συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας 

σύμβασης. 

3. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε 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 

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

Ηλ.Διεύθυνση 

 

Τηλ.επικοινωνίας 

…………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

 

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

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς  

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

 

Θέμα: Προμήθεια ενός (1) Φορτωτή εκσκαφέα (Digger loader) και ενός (1) 

Ερπυστριοφόρου εκσκαφέα (Mini excavator) με πενταετή συντήρηση  

Αρ. Διαγωνισμού: 23/2021 

 

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 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 7 του Τόμου 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 ..................................................................... 
 
 

 

Στοιχεία Προσφέροντος1 

 

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

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

Διεύθυνση..................................................... Ταχ. Κιβ............................................................. 
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Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι 

διαφορετική) 

 

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

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

Τηλέφωνο 

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

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

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

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

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

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

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

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

την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 

Σημείωση 2:   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προς  

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

 

Θέμα: Προμήθεια ενός (1) Φορτωτή εκσκαφέα (Digger loader) και ενός (1) 

Ερπυστριοφόρου εκσκαφέα (Mini excavator) με πενταετή συντήρηση  

Αρ. Διαγωνισμού: 23/2021 

 
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 Είδος 1 (Φορτωτής εκσκαφέας - Digger loader με 5-ετή συντήρηση)  ποσό  

€........................................(oλογράφως 

(....................................................................Ευρώ και  ......................σεντ), συν Φ.Π.Α. 

Το Είδος 2 (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας - Mini excavator με 5-ετή συντήρηση) 

ποσό €........................................(oλογράφως 

(....................................................................Ευρώ και  ......................σεντ), συν Φ.Π.Α.  

Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Οικονομικής 

Προσφοράς που επισυνάπτεται.  

2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Λειτουργίας, για ποσό και στη μορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα 

Διαγωνισμού, και να αρχίσουμε την εκτέλεση του Αντικείμενου της Συμβάσης με την 

υπογραφή της Συμφωνίας και να το συμπληρώσουμε μέσα στα χρονικά όρια που 

αναφέρονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και στην Προσφορά μας. 

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

στο Άρθρο 7 του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί 

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

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη 

γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ € 

Συνολικό Ποσό Εργασιών Προμήθειας Εξοπλισμού 
(μεταφέρεται από τον Πίνακα 1.1) 

 

Συνολικό Ποσό Εργασιών Συντήρησης  
(μεταφέρεται από τον Πίνακα 1.2) 

 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Περιγραφή Ποσότητα  
Προμήθεια 

€ 
Σύνολο € 

Φορτωτής εκσκαφέας (Digger loader) και 1   

Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (Mini 
excavator) 1 

 
 

Το ποσό εργασιών προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού θα τροποποιείται σύμφωνα με τις σημειώσεις 1– 4. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                               

Περιγραφή 
Ποσό-

τητα 

1ος 

χρόνος 

ή 1000 

ώρες 

2ος 

χρόνος 

ή 2000 

ώρες 

3oς 

χρόνος 

ή 3000 

ώρες 

4ος 

χρόνος ή 

4000 

ώρες 

5ος 

χρόνος ή 

5000 ώρες 

Συνολι

κή τιμή 

χωρίς 

ΦΠΑ € 

Ποσό € Ποσό € Ποσό € Ποσό € Ποσό € Ποσό € 

Ένας (1) Φορτωτής 

εκσκαφέας (Digger loader)  
1       

Ένας (1) Ερπυστριοφόρος 

εκσκαφέας (Mini excavator) 
1       

Σημειώσεις:- 
1. Στις τιμές που θα υποβληθούν πρέπει να περιλαμβάνεται η αξία των εκσκαφέων, τα τέλη 

εγγραφής, οι Δασμοί και Φόροι (όπου εφαρμόζεται), τα τέλη κυκλοφορίας - μέχρι 
31.12.2021 και οι πινακίδες εγγραφής. 

2. Για σκοπούς υπολογισμού και μόνο, θα γίνεται αντιστοίχιση κάθε χρόνου συντήρησης, 
με το συνολικό κόστος προγραμματισμένων συντηρήσεων για 1000 ώρες λειτουργίας του 
μηχανήματος (μέχρι τις πρώτες 1000 ώρες, για τον πρώτο χρόνο συντήρησης, από τις 
1000 μέχρι τις 2000 ώρες για το δεύτερο χρόνο συντήρησης, κ.ο.κ.), ή στην αμέσως 
πλησιέστερη ένδειξη ωρών, ανάλογα με το κατά περίπτωση προβλεπόμενο από τον 
κατασκευαστή διάστημα ωρών, μεταξύ των εργασιών συντήρησης (βλέπε Συνημμένο 1A 

& 1B). 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1A 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΣΚΑΦΕΑ (DIGGER LOADER) ΓΙΑ 5 
ΧΡΟΝΙΑ Ή 5000 ΩΡΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

Α/Α Ένδειξη  
δείκτη ωρών 

Περιγραφή συντήρησης και είδη που 
αντικαθίστανται * 

(Nα δοθούν τιμές για κάθε είδος.  
Π.χ. λιπαντικά, φίλτρα κλπ) 

Κόστος 
ανταλλακτικών & 
λιπαντικών (€) 
 (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Κόστος 
εργατικών  

(€)   
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Συνολική Τιμή 
σε Euro   

 (χωρίς Φ.Π.Α.) 

1.       

2.       

3.       

4.       

Τιμή για συντήρηση 1ου χρόνου (1000 ώρες)  

1.       

2.       

3.       

4.       

Τιμή για συντήρηση 2ου χρόνου (2000 ώρες)  

1.       

2.       

3.       

4.       

Τιμή για συντήρηση 3ου χρόνου (3000  ώρες)  

1.       

2.       

3.       

4.       

Τιμή για συντήρηση 4ου χρόνου (4000  ώρες)  

1.       

2.       

3.       

4.       

Τιμή για συντήρηση 5ου χρόνου (5000  ώρες)  

 Κόστος συντήρησης Φορτωτή-Εκσκαφέα για 5 χρόνια (χωρίς ΦΠΑ):  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1B (ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ)  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (MINI 
EXCAVATOR) ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ Ή 5000 ΩΡΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

Α/Α Ένδειξη  
δείκτη ωρών 

Περιγραφή συντήρησης και είδη που 
αντικαθίστανται * 

(Nα δοθούν τιμές για κάθε είδος.  
Π.χ. λιπαντικά, φίλτρα κλπ) 

Κόστος 
ανταλλακτικών & 
λιπαντικών (€) 
 (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Κόστος 
εργατικών  

(€)   
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Συνολική Τιμή 
σε Euro   

 (χωρίς Φ.Π.Α.) 

5.       

6.       

7.       

8.       

Τιμή για συντήρηση 1ου χρόνου (1000 ώρες)  

5.       

6.       

7.       

8.       

Τιμή για συντήρηση 2ου χρόνου (2000 ώρες)  

5.       

6.       

7.       

8.       

Τιμή για συντήρηση 3ου χρόνου (3000  ώρες)  

5.       

6.       

7.       

8.       

Τιμή για συντήρηση 4ου χρόνου (4000  ώρες)  

5.       

6.       

7.       

8.       

Τιμή για συντήρηση 5ου χρόνου (5000  ώρες)  

 Κόστος συντήρησης Ερπυστριοφόρου Εκσκαφέα για 5 χρόνια (χωρίς ΦΠΑ):  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 (ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡTΩΤΗ ΕΣΚΑΦΕΑ/ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

Α/Α Είδος Ανταλλακτικού 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΕΣΚΑΦΕΑΣ 

(DIGGER LOADER) 

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ 

ΕΚΣΚΑΦΕΑ (MINI 

EXCAVATOR) 

Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.  

(ισχύει για 5 χρόνια) 

Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.  

(ισχύει για 5 χρόνια) 

1.  Διακόπτης εκκίνησης   

2.  Σετ επισκευής κυλίνδρου    

3.  Σετ βαλβίδων κινητήρα   

4.  Σετ εμβόλων (πιστονιών) κινητήρα   

5.  Σετ ελατηρίων εμβόλου   

6.  
Σετ παρεμβασμάτων (τζιουβάδων) επισκευής 

κινητήρα 

 
 

7.  Αντλία εγχύσεως καυσίμου   

8.  Σετ ακροφύσιων εγχύσεως (πέκκα)   

9.  Αντλία νερού   

10.  Σετ επισκευής αντλίας νερού   

11.  
Σετ επισκευής κυρίως κυλίνδρου / εμβόλου 

φρένων 

 
 

12.  Φίλτρο λαδιού κινητήρα   

13.  Φίλτρο(α) αέρα κινητήρα   

14.  Φίλτρο(α) καυσίμου κινητήρα   

15.  Φίλτρο (α) υδραυλικού   

16.  Σετ ιμάντων κινητήρα   

17.  Υπερσυμπιεστείς   

18.  Πίσω φτερό   

19.  Μπροστινό φτερό   

20.  Μπροστινή γρίλια   

21.  Σύνολο μπροστινού φαναριού   

22.  Πόρτα καμπίνας    

23.  Παράθυρο πόρτας    

24.  Πίσω παράθυρο   

25.  Μπροστινός ανεμοθώρακας   

26.  Φανάρια πισινά   

27.  Σετ επισκευής υδραυλικών εμβόλων (πετσιά)    

28.  
………………………………………………………

………………. 

 
 

29.  
………………………………………………………

………………. 
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ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 
Κατά την περίοδο Συντήρησης των εκσκαφέων, για εκτέλεση οποιασδήποτε επιπλέον 
εργασίας και/ή αντικατάστασης υλικών που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιά λόγω κακής 
χρήσης ή κακόβουλης ζημιάς, που διατάχθηκε ή/ και εξουσιοδοτήθηκε από τον Αναθέτοντα 
Φορέα, και για τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή, θα 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες τιμές καταλόγου του Αναδόχου μείον την προσφερόμενη κατά 
περίπτωση έκπτωση.  

 

1. Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης σε ανταλλακτικά/υλικά/εξοπλισμό των 
εκσκαφέων 

 

Α/Α Περιγραφή Έκπτωση % 

1. Ανταλλακτικά/ εξαρτήματα μηχανικών μερών  

2. Ανταλλακτικά/ εξαρτήματα αμαξώματος  

 
* Να συμπληρωθεί το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης.  

 
2. Πίνακας κόστους εργατοώρας για επιδιορθώσεις  

 

Α/Α Χρονική περίοδος 
Κόστος εργατοώρας (€) 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1. 1ος χρόνος λειτουργίας ....................................... 

2. 2ος χρόνος λειτουργίας ....................................... 

3. 3ος χρόνος λειτουργίας ....................................... 

4. 4ος χρόνος λειτουργίας ....................................... 

5. 5ος χρόνος λειτουργίας ....................................... 

 
Σημείωση: Η τιμή που θα πληρώνεται για μια συγκεκριμένη εργασία επιδιόρθωσης θα υπολογίζεται με βάση 
την πιο κάτω σχέση: Τιμή εργασίας επιδιόρθωσης = [(αναγκαίος αριθμός τεχνιτών X κόστος εργατοώρας X 
ώρες εργασίας) + τιμή ανταλλακτικών] + Φ.Π.Α. 
 
Η χρέωση θα γίνεται με βάση τον πραγματικό χρόνο επιδιόρθωσης. Η επιδιόρθωση μπορεί να γίνει στην 
παρουσία εκπροσώπου του Αναθέτοντα Φορέα. 
 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου 

του 

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

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

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος 

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

Ηλεκτρονική διεύθυνση …………………………………………….. 

Ιδιότητα υπογράφοντος ................................................................ 
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Ημερομηνία ................................................................ 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  
 

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. 
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ΕΝΤΥΠΟ 5 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Προς  

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

 

Αξιότιμε Κύριε, 

 

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

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

 

1. Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους 

..............................................................................................., (από εδώ και στο εξής 

καλούμενων "ο Ανάδοχος") για τον διαγωνισμό αρ.23/2021 Προμήθεια ενός (1) Φορτωτή 

εκσκαφέα (Digger loader) και ενός (1) Ερπυστριοφόρου εκσκαφέα (Mini excavator) με 

πενταετή συντήρηση (από εδώ και στο εξής του συμβολαίου αυτού καλουμένου "η 

Συμφωνία" με Ποσό Συμφωνίας 

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

........................................ ευρώ (ολογράφως) και 

€................................................................(αριθμητικώς 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 3% 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 τριών 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 
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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] 

 

 

 

 

{ Επικολλείστε 

εδώ 

Χαρτόσημα 

}   

    Ημερομηνία: 

…………………………………. 

 

 

 

*Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας θα έχει ημερομηνία λήξης δύο χρόνια μετά την ημερομηνία 

παραλαβής του εκσκαφέα ή/και των εκσκαφέων. 
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ΕΝΤΥΠΟ 6 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Προς 

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας  

 

Θέμα: Προμήθεια ενός (1) Φορτωτή εκσκαφέα (Digger loader) και ενός (1) 

Ερπυστριοφόρου εκσκαφέα (Mini excavator) με πενταετή συντήρηση  

 

Αρ. Διαγωνισμού:23/2021 

 

Υπευθύνως δηλώνω ότι: 

α. Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος μου: 

(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

Απόφασης – Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 

(ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ.3 

παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση   και στο άρθρο 

2 παράγραφος (1) της Απόφασης – Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, 

καθώς και όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας προέλευσης 

μου,   

(iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

(iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – 

Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

(v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της των περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

Νόμων του 2007 έως 2016, 

(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης 

Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.  
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Νοείται ότι, η υποχρέωση του αποκλεισμού μου από τον Αναθέτοντα Φορέα εφαρμόζεται 

επίσης όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού μου οργάνου  ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β. δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά μου,   

γ. δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ. δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 

του Ν. 73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερα παρεμβατικά μέσα, 

ε. δεν εμπίπτω σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 

μου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 38 του Ν.73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

στ. δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας  σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε 

ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ζ. δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή για την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής αλλά ούτε και έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

(περιλαμβανομένης της παρούσας διαδικασίας) και είμαι σε θέση να προσκομίσω τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου, 

η. έχω συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον περί Συσκευασιών και 

Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο Ν.32(Ι)/2002 και στον Κανονισμό ΚΔΠ 747/2003, όπως 

τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. 

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν 

διευκρινίσεις.  

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................  
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Υπογραφή: ………………………………………………..……………………………. 

Όνομα υπογράφοντος: ……………………………………………………. 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος: ………………………………………….…………. 

Ιδιότητα υπογράφοντος: ……………………………………………….……. 

 

Στοιχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>  

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

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

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

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................ 

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας ............................. 
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ΕΝΤΥΠΟ 7 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιμου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να 

προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του εδαφίου 6.2(1)(α) του 

Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη 

χώρα εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής του εδαφίου 6.2(1)(γ) του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το 

οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του εδαφίου 6.2(1)(β) 

του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

Αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών 

είναι: 

• Τμήμα Φορολογίας [(Έντυπο Τ.Φ. 2004) 2018] 

• Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-

022 και για αυτοτελώς εργαζομένους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023) 

4. Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο 6).  

5. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας τα πιο πάνω υποβάλλονται για κάθε ένα συμμετέχοντα 

στην κοινοπραξία σύμφωνα με το εδάφιο 6.2(2) του Τόμου Α των Εγγράφων 

Διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά 

μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου, στα δε κράτη όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 

εγκατάστασής του. 

6. Έγκυρο Πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται η συμμετοχή του προσφέροντα σε 

Συλλογικό ή Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας και βεβαίωση 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς το Σύστημα.  

 
Σημείωση: 

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1-3 πιο πάνω, γίνονται αποδεκτά εφόσον 
πληρούνται σωρευτικά τα πιο κάτω: 

• Είναι πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα. 

• Έχουν εκδοθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

 


