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CY-Λευκωσία: Κοινοβουλευτικά κτίρια και κτίρια δημοσίων συνελεύσεων
2009/S 41-059465
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
Έργα
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου, αρ. 165, Στρόβολος,
Αρμόδιος: Ρένα Αντωνιάδου, CY-2048 Λευκωσία. Τηλ. +357 22806752. E-mail: fiacovides@pwd.mcw.gov.cy.
Φαξ +357 22498936.
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.mcw.gov.cy/pwd.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον
ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Τμήμα Δημοσίων
Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου αρ. 165, γραφείο αρ. 178, Αρμόδιος: Αγάθη Λαζάρου, αρ. γραφείου 178,
CY-2048 Λευκωσία. Τηλ. +357 22806925. Φαξ +357 22498936.
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Αχαιών 28,
CY-1424 Λευκωσία. Τηλ. +357 22800176.
I.2)

ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ):
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων.
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1)

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Μελέτη - Κατασκευή - Συντήρηση του Νέου Κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
(α) Έργα.
Σχεδιασμός και εκτέλεση.
Κύριος τόπος των έργων: Λευκωσία.
Κωδικός NUTS: CY000.

II.1.3)

Η προκήρυξη αφορά:
Δημόσια σύμβαση.

II.1.4)

Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο:

II.1.5)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών):
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η Μελέτη, Κατασκευή και Δεκαετής συντήρηση του Νέου Κτιρίου της Βουλής
των Αντιπροσώπων, συνολικού εμβαδού 23000 μ² περίπου.

II.1.6)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
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45216114.
II.1.7)

Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT
AGREEMENT):
Ναι.

II.1.8)

Κατανομή σε τμήματα:
Όχι.

II.1.9)

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές:
Όχι.

II.2)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 100 000 000 EUR.

II.2.2)

Δικαιώματα προαίρεσης:
Όχι.

II.3)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
Περίοδος σε μήνες: 156 (από την ανάθεση της σύμβασης).

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1)
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1)

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
Στο στάδιο της προεπιλογής δεν υπάρχουν. Στο στάδιο της προσφοράς θα υπάρχει Εγγύηση Συμμετοχής και
Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης.

III.1.2)

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις:
Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι πληρωμές θα γίνονται βάσει της προόδου
του Έργου και σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου.

III.1.3)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή, πριν την υπογραφή της Σύμβασης,
υποχρεούται να περιβληθεί τη νομική μορφή της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού.

III.1.4)

Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
Ναι.
Η αρχιτεκτονική λύση του έργου θα είναι καθορισμένη από τον Εργοδότη και δεσμευτική για τον Ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα Αρχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με τον Αρχιτεκτονικό Οίκο ο οποίος είχε κερδίσει τον
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό από τον οποίο προέκυψε η λύση αυτή. Οι διαπραγματεύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί
πριν την πρόσκληση των Προεπιλεγέντων Οικονομικών Φορέων για υποβολή προσφορών. Σε περίπτωση
κατάληξης των διαπραγματεύσεων σε συμφωνία, ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία
προσφορών θα είναι υποχρεωμένος να συμβληθεί με τον Αρχιτεκτονικό αυτό Οίκο, με όρους και αμοιβή που θα
γνωστοποιηθούν στους Προεπιλεγέντες Οικονομικούς Φορείς στο Στάδιο Ανάθεσης του παρόντος διαγωνισμού,
δηλαδή κατά την Πρόσκληση Προεπιλεγέντων Οικονομικών Φορέων για υποβολή Προσφοράς.

III.2)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

III.2.1)

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την
εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Στα
έγγραφα του Διαγωνισμού υπάρχουν προϋποθέσεις για εγγραφή των υποψηφίων σε επαγγελματικά μητρώα και
προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση.
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III.2.2)

Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Υποψηφίου i. Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας
(current ratio), κατά μέσο όρο τα τελευταία τρία χρόνια, να είναι τουλάχιστον ίσος με 1,10, ii. Ο αριθμοδείκτης
κάλυψης πληρωτέων τόκων (interest cover ratio), κατά μέσο όρο τα τελευταία τρία χρόνια, να είναι τουλάχιστον
ίσος με 2,00, iii. Ο μέσος όρος γενικού κύκλου συναφών εργασιών, τα τελευταία τρία χρόνια, να είναι
τουλάχιστον ίσος με EUR 30 000 000.

III.2.3)

Τεχνική ικανότητα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα Υποψηφίου.
I. Κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο, ο αριθμός των εργοδοτούμενων Πολιτικών Μηχανικών, εγγεγραμμένων
με ισχύουσα άδεια στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ
Νόμο, ή σε αντίστοιχο σώμα της χώρας προέλευσης τους, να μην είναι μικρότερος από 14, από τους οποίους
τουλάχιστον 4 να έχουν σχετική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών έργων μεγαλύτερη από 5 χρόνια και
τουλάχιστον άλλοι 4 μεγαλύτερη από 10 χρόνια,
II. Κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έργα ίδιας κατηγορίας
(Οικοδομικό – Τάξης Α΄), αξίας πέραν των EUR 8 000 000 το καθένα, από τα οποία τουλάχιστον το ένα (1)
να είχε αξία πέραν των EUR 20 000 000. Η έννοια "συμπλήρωση" σημαίνει κατά ποσοστό υλοποίησης των
κατασκευαστικών εργασιών τουλάχιστο 80 %.
III. Τα τεχνικά μέσα και ο ιδιόκτητος μηχανικός και τεχνικός εξοπλισμός του να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον
EUR 1 000 000.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Υποψηφίου σε Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις.
I. Κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο, ο αριθμός των εργοδοτούμενων Μηχανολόγων Μηχανικών,
εγγεγραμμένων με ισχύουσα άδεια στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σύμφωνα με
τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, ή σε αντίστοιχο σώμα της χώρας προέλευσης τους, και σχετική πείρα στην εκτέλεση
μηχανολογικών εργασιών μεγαλύτερη από 10 χρόνια, να μην είναι μικρότερος από 2,
II. Κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει, σε οικοδομικά έργα, μηχανολογικές εργασίες
συνολικής αξίας πέραν των EUR 5 000 000 από τις οποίες τουλάχιστον δυο (2) μηχανολογικές εργασίες αξίας
πέραν EUR 800 000 η κάθε μία, και τουλάχιστον άλλη μία (1) αξίας πέραν των EUR 1 500 000. Η έννοια
"συμπλήρωση" σημαίνει κατά ποσοστό υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών τουλάχιστο 80 %.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Υποψηφίου σε Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις:
I. Να κατέχει έγκυρη Άδεια Ενασκήσεως της Επιχειρήσεως Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα
με τους περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς που να καλύπτει απεριόριστο εγκατεστημένο ηλεκτρικό φορτίο,
II. Κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο, ο αριθμός των εργοδοτούμενων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
εγγεγραμμένων με ισχύουσα άδεια στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σύμφωνα με
τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, ή σε αντίστοιχο σώμα της χώρας προέλευσης τους, και με σχετική πείρα στην εκτέλεση
ηλεκτρολογικών εργασιών μεγαλύτερη από 10 χρόνια, να μην είναι μικρότερος από 2,
III. Κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει, σε οικοδομικά έργα, ηλεκτρολογικές εργασίες
συνολικής αξίας πέραν των EUR 3 000 000 από τις οποίες τουλάχιστον δυο (2) ηλεκτρολογικές εργασίες αξίας
πέραν EUR 400 000 η κάθε μία, και τουλάχιστον άλλη μία (1) αξίας πέραν των EUR 1 000 000.
Η έννοια "συμπλήρωση" σημαίνει κατά ποσοστό υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών τουλάχιστο 80 %.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Υποψηφίου σε Μελέτες.
I. Στατικές Μελέτες/Επιβλέψεις. Να εργοδοτεί τουλάχιστον ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό με πείρα στη μελέτη και
επίβλεψη οικοδομικών έργων μεγαλύτερη των 15 ετών, δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς με πείρα στη μελέτη και
επίβλεψη οικοδομικών έργων μεγαλύτερη των 10 ετών και δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς με πείρα στη μελέτη
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και επίβλεψη οικοδομικών έργων μεγαλύτερη των 5 ετών. Να έχει συμπληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία
τρία (3) έτη τη στατική μελέτη και επίβλεψη ενός οικοδομικού έργου αξίας τουλάχιστο EUR 3 000 000. Η έννοια
"συμπλήρωση" σημαίνει ποσοστό υλοποίησης των υπηρεσιών τουλάχιστο 80 % της συνολικής αμοιβής.
II. Ηλεκτρολογικές Μελέτες/Επιβλέψεις Να εργοδοτεί τουλάχιστον ένα (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με πείρα
στη μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μεγαλύτερη των 15 ετών, ένα (1) Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό με πείρα στη μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μεγαλύτερη των 10 ετών, και ένα
(1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με πείρα στη μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μεγαλύτερη των
5 ετών. Να έχει συμπληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τη μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων αξίας τουλάχιστο EUR 400 000 σε ένα οικοδομικό κτίριο, Η έννοια "συμπλήρωση" σημαίνει
ποσοστό υλοποίησης των υπηρεσιών τουλάχιστο 80 % της συνολικής αμοιβής.
III. Μηχανολογικές Μελέτες/Επιβλέψεις Να εργοδοτεί τουλάχιστον ένα (1) Μηχανολόγο Μηχανικό με πείρα
στη μελέτη και επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων μεγαλύτερη των 15 ετών, ένα (1) Μηχανολόγο
Μηχανικό με πείρα στη μελέτη και επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων μεγαλύτερη των 10 ετών, και ένα
(1) Μηχανολόγο Μηχανικό με πείρα στη μελέτη και επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων μεγαλύτερη των
5 ετών. Να έχει συμπληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τη μελέτη και επίβλεψη μηχανολογικών
εγκαταστάσεων αξίας τουλάχιστο EUR 800 000 σε ένα οικοδομικό κτίριο. Η έννοια "συμπλήρωση" σημαίνει
ποσοστό υλοποίησης των υπηρεσιών τουλάχιστο 80 % της συνολικής αμοιβής.
IV. Υπηρεσίες Επιμετρητή Ποσοτήτων Να εργοδοτεί τουλάχιστον ένα Επιμετρητή Ποσοτήτων με πείρα
μεγαλύτερη των 10 ετών και έναν Επιμετρητή Ποσοτήτων με πείρα πέραν των 5 ετών. Να έχει προσφέρει
επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πλήρεις υπηρεσίες σε ένα οικοδομικό έργο αξίας τουλάχιστο EUR 3 000
000. Η έννοια "συμπλήρωση" σημαίνει ποσοστό υλοποίησης των υπηρεσιών τουλάχιστο 80 % της συνολικής
αμοιβής.
στ. Nα έχει συμπεριλάβει στην προτεινόμενη Ομάδα Μελέτης Έργου που θα εκπονήσει τη μελέτη και θα
επιβλέψει την εκτέλεση του Έργου, ως βασικούς μελετητές των οποίων τα προσόντα θα καλύπτουν τα ελάχιστα
απαιτούμενα όπως περιγράφονται πιο κάτω:
I. Μελετητής 1: Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου
στον οικείο κλάδο, με 15-ετή τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα, ο οποίος να είχε την ευθύνη για τη μελέτη και
επίβλεψη ενός έργου αξίας τουλάχιστον EUR 6 000 000.
II. Μελετητής 2: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή
τίτλου στον οικείο κλάδο, με 15-ετή τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα, ο οποίος να είχε την ευθύνη για τη μελέτη
και επίβλεψη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αξίας τουλάχιστον EUR 1 000 000 ενός οικοδομικού έργου.
III. Μελετητής 3: Μηχανολόγος Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος
ή τίτλου στον οικείο κλάδο, με 15-ετή τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα, να είχε την ευθύνη για τη μελέτη και
επίβλεψη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων αξίας τουλάχιστον EUR 1 500 000 ενός οικοδομικού έργου.
IV. Μελετητής 4: Επιμετρητής Ποσοτήτων Επιμετρητής Ποσοτήτων, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος
ή τίτλου στον οικείο κλάδο, με δεκαετή (10) τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα, ο οποίος να έχει προσφέρει
πλήρεις υπηρεσίες επιμετρητή ποσοτήτων σε ένα οικοδομικό έργο αξίας τουλάχιστον EUR 2 000 000. Κατά την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, τα μέλη της Ομάδας Μελέτης Έργου που καθορίζονται πιο πάνω θα
πρέπει να είναι εγγεγραμμένα, με ισχύουσα άδεια, στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)
σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, ή σε αντίστοιχο σώμα της χώρας προέλευσης του.
III.2.4)

Παραχωρούμενες κατ’αποκλειστικότητα συμβάσεις:
Όχι.

III.3)

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

III.3.1)

Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη:
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Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των
στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης:

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας:
Κλειστή.

IV.1.2)

Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν:
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 5. Μέγιστος αριθμός: 8
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων: Σε περίπτωση που κατά
τη διαδικασία ελέγχου οι Υποψήφιοι, των οποίων οι Αιτήσεις Συμμετοχής πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
συμμετοχής των παραγράφων 3.3 και 5.2 της παρούσας Πρόσκλησης, είναι περισσότεροι από το μέγιστο
αριθμό Υποψηφίων προς επιλογή που έχει θέσει η Αναθέτουσα Αρχή στην παράγραφο 3.4 της παρούσας, τότε
το Αρμόδιο Όργανο θα προβεί σε επανεξέταση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3.3.8 και σε συγκριτική
τους αξιολόγηση, προκειμένου να επιλέξει τους επικρατέστερους οκτώ (8) Υποψήφιους, τους οποίους θα
καλέσει για υποβολή Προσφορών στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Η συγκριτική αξιολόγηση των
Υποψηφίων θα γίνει βάσει του κριτηρίου: "αριθμός έργων, αξίας τουλάχιστον EUR 8 000 000, ίδιας Κατηγορίας
με το παρόν Έργο (Οικοδομικό–Τάξης Α΄), που έχουν συμπληρωθεί κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια. Η
έννοια "συμπληρωθεί" σημαίνει κατά ποσοστό υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών τουλάχιστο 80
%. Το Αρμόδιο Όργανο αφού αξιολογήσει τις Αιτήσεις Συμμετοχής των Υποψηφίων που πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις συμμετοχής με βάση το προαναφερόμενο κριτήριο, θα τους κατατάξει σε φθίνουσα σειρά βάσει
του βαθμού εκπλήρωσης του κριτηρίου αυτού, και θα συντάξει σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
των Υποψηφίων η κατάταξή τους σε φθίνουσα σειρά θα γίνει βάσει του βαθμού εκπλήρωσης κριτηρίου: "μέσος
όρος γενικού κύκλου εργασιών, κατά τα τελευταία τρία χρόνια". Από αυτούς θα προεπιλεγούν για πρόσκληση
στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού κατ’ ελάχιστο οι πέντε (5) επικρατέστεροι και κατά μέγιστο οι οκτώ (8)
επικρατέστεροι Υποψήφιοι, με βάση την προαναφερθείσα σειρά κατάταξης.

IV.1.3)

Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου:

IV.2)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

IV.2.1)

Κριτήρια ανάθεσης:
Χαμηλότερη τιμή.

IV.2.2)

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού:
Όχι.

IV.3)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IV.3.1)

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
Αριθμός διαγωνισμού: 10/2009.

IV.3.2)

Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση:
Όχι.

IV.3.3)

Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού
εγγράφου:
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 18.3.2009 - 14:30.
Έγγραφα με πληρωμή:
Τιμή: 10,00 EUR.
Όροι και μέθοδος πληρωμής: Στο πιο πάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.
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IV.3.4)

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
3.4.2009 - 09:00.

IV.3.5)

Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους:

IV.3.6)

Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής:
Ελληνικά.

IV.3.7)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:

IV.3.8)

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
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ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1)
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:
Όχι.
VI.2)

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ:
Όχι.

VI.3)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

VI.4)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Τ.Θ. 2482, CY-1304 Λευκωσία. E-mail: tra@aap.gov.cy. Τηλ. +357
22445100. Διεύθυνση Internet (URL): www.tra.gov.cy. Φαξ +357 22445107.

VI.4.2)

Υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) ημερομηνία(ες) υποβολής προσφυγών: Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους
IV του Νόμου Ν.101(Ι)2003.

VI.4.3)

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών:
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Τ.Θ. 2482, CY-1304 Λευκωσία. E-mail: tra@aap.gov.cy. Τηλ. +357
22445100. Διεύθυνση Internet (URL): www.tra.gov.cy. Φαξ +357 22445107.

VI.5)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
27.2.2009.
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