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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπηρεσία Μελετών διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική
διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια 2 Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα
πλαίσια του Έργου «SmartWater 2020/ Ευφυή Δίκτυα Διανομής Νερού για Μείωση
Απωλειών» (Παραδοτέο 3.3.3 Αναγκαίος εξοπλισμός συστήματος) που υλοποιείται μέσα
από το Πρόγραμμα Interreg V-A- «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

2.1

Αριθμός Διαγωνισμού

ΥΜ 9/2018

2.2

Εκτιμώμενη Αξία

Τρείς Χιλιάδες Τετρακόσια (3.400) ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.3

Χρηματοδότηση

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15%
από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της
Κύπρου

2.4

Διαδικασία διαγωνισμού

Συνοπτική διαδικασία βάσει του άρθρου 90(1)(β)
του Ν.73(Ι)/2016

2.5

Κριτήριο Ανάθεσης

2.6

Αρμόδιος Λειτουργός

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής
Έλενα Φοινικαρίδου
Προϊσταμένη Υπηρεσίας Μελετών
Τηλ. 22609315
Φαξ. 22609303
Email: hphinikaridou@wdd.moa.gov.cy

2.7

Διάρκεια ισχύος
Προσφορών

2 (δυο) μήνες από την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών

2.8

Γλώσσα σύνταξης
Προσφοράς

Ελληνική

2.9

Νόμισμα Προσφοράς

Ευρώ

2.10

Τόπος υποβολής
Προσφορών

Υπηρεσία Μελετών στον 3ο όροφο στα Κεντρικά
Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη
Λεωφόρο
Κέννεντυ
100-110,
1047
Παλλουριώτισσα, Λευκωσία

2.11

Προθεσμία υποβολής
Προσφορών

Έως 21/11/2018 και ώρα 12:00

2.12

Διάρκεια εκτέλεσης της
Σύμβασης

Ένα μήνα από την ημερομηνία έναρξης της
υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1

Αντικείμενο
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια 2 Φορητών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών στα πλαίσια του Έργου «SmartWater 2020/ Ευφυή Δίκτυα Διανομής
Νερού για Μείωση Απωλειών» (Παραδοτέο 3.3.3 Αναγκαίος εξοπλισμός
συστήματος) που υλοποιείται μέσα από το Πρόγραμμα Interreg V-A- «Ελλάδα-Κύπρος
2014-2020».
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια προϊόντων παρουσιάζονται στον Πίνακα
Προσφοράς και Συμμόρφωσης (Έντυπο 1).

1.

3.2

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.

Τόπος και Χρόνος Παράδοσης

1.

Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων είναι τα Κεντρικά Γραφεία του
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη Λεωφόρο Κέννεντυ 100-110, 1047
Παλλουριώτισσα, Λευκωσία.

2.

Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί το αργότερο ένα μήνα από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες ως ορίζεται στο σημείο 2.7.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

2.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα
απευθυνθεί γραπτώς προς τους Προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών,
για το αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε
περίπτωση μη γραπτής αποδοχής, οι προσφορές τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1

Χρόνος και Τόπος Υποβολής

1.

Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη
προθεσμία Υποβολής προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 2.11.

2.

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε στην τοποθεσία που αναφέρεται στη παράγραφο
2.10, είτε αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή,
η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών.

5.2

Τρόπος Σύνταξης

1.

Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στη γλώσσα που αναφέρεται στην
παράγραφο 2.8 και σύμφωνα με την παράγραφο 5.3 πιο κάτω.

2.

Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:


Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.



Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής.

5.3



Ο αριθμός διαγωνισμού.



Ο τίτλος του διαγωνισμού.



Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.



Τα στοιχεία του αποστολέα.

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

Α. ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία περιλαμβάνει:
 Τεχνική Προσφορά που συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 2)
 Πίνακας συμμόρφωσης με τις Τεχνικές προδιαγραφές (Έντυπο 1)
 Καταλόγους και φυλλάδια κατασκευαστών που θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή
αντίγραφα των πρωτοτύπων για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα.
Β.

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, που περιλαμβάνει τη συνολική αξία για την
εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα
(Έντυπο 3). Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τους
πληρωτέους δασμούς και φόρους, όσο και εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από το
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι προσφερόμενες
τιμές θα θεωρούνται οριστικές και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν αυξομειώσεις των
προαναφερόμενων φόρων, δασμών ή/και εισφορών. Η οικονομική προσφορά
υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή τον εκπρόσωπο του.

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
6.1

Ανάθεση Σύμβασης

1.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Αρμόδιου Οργάνου ή/και της Αναθέτουσας
Αρχής να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον
Προσφέροντα του οποίου η προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης, αυτή με τη χαμηλότερη τιμή.

2.

Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια -χαμηλότερη- τιμή, η επιλογή του
Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
κλήρωσης.

6.2

Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού

1.

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει γραπτώς τον Ανάδοχο σχετικά με την Απόφαση
Ανάθεσης και τους μη επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής.

2.

Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού ενημερώνει σχετικά όλους τους
Προσφέροντες.

6.3

Ακύρωση διαγωνισμού

1.

Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την προθεσμία υποβολής των Προσφορών
για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τους
οποίους γνωστοποιεί εγγράφως στους Προσφέροντες.

2.

Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών μπορεί να
αποφασιστεί εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α. όταν ουδεμία προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,

β. όταν οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης περιλαμβάνουν όρους ή τεχνικές
προδιαγραφές στις οποίες διαπιστώνεται ότι κανένας από τους Προσφέροντες δεν
μπορεί να ανταποκριθεί ή ότι οι προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ’
αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,
γ. όταν οι τιμές όλων των προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να
είναι προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των Προσφερόντων, με αποτέλεσμα να
καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού,
δ. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν
διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον
αναγκαίο,
ε. όταν δεν έχει εξασφαλιστεί έγκριση για επιπρόσθετες απαιτούμενες πιστώσεις σε
περίπτωση που το ποσό της τελικής ανάθεσης αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από
το ποσό που αρχικά εγκρίθηκε πριν από την προκήρυξη της σύμβασης, ή
στ. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το
Αρμόδιο Όργανο κρίνει δικαιολογημένο.

6.4

Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας

1.

Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση θα ειδοποιηθεί γραπτώς ότι η
προσφορά του έγινε αποδεκτή, οπότε γίνεται και η σχετική παραγγελία η οποία είναι κα
το συμβόλαιο.

