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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ 
ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Αριθµός ∆ιαγωνισµού: 2/2010 

Προοίµιο 

(α) Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Προσφέρων αποδέχεται πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλους τους όρους και όλες τις πρόνοιες που διέπουν την παρούσα Σύµβαση, 
ως τη µόνη βάση της διαδικασίας του διαγωνισµού αυτού, ανεξάρτητα των 
οποιωνδήποτε δικών του όρων τους οποίους µε την παρούσα αποποιείται. Οι 
Προσφέροντες αναµένεται να εξετάσουν προσεκτικά και να συµµορφωθούν µε όλες τις 
οδηγίες, τύπους και πρόνοιες των Εγγράφων Προσφορών. Οποιαδήποτε παράλειψη 
στην υποβολή της προσφοράς εντός των τιθεµένων προθεσµιών, και στην δέουσα 
τεκµηρίωση αυτής µε την παράθεση όλων των ζητούµενων πληροφοριών, δύναται να 
επιφέρει απόρριψη της προσφοράς. Οποιοσδήποτε όρος ή αίρεση ή επιφύλαξη του 
Προσφέροντος επί των Εγγράφων Προσφορών δεν θα λαµβάνεται υπόψη και δυνατό να 
έχει ως αποτέλεσµα την απόρριψη της προσφοράς χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση αυτής. 

 
(β) Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγµατοποιήσει ο Προσφέρων για την 

ετοιµασία και υποβολή της προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο και θεωρείται ότι 
συµπεριλαµβάνονται στις προσφερόµενες τιµές. Σε περίπτωση ακύρωσης του 
διαγωνισµού, ουδένα δικαίωµα αποζηµίωσης θα έχουν οι Προσφέροντες, για 
οποιονδήποτε λόγο περιλαµβανοµένης, χωρίς περιορισµό της γενικότητας, βλάβης για 
απώλεια κέρδους που σχετίζεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε την ακύρωση του 
διαγωνισµού, ακόµα και εάν η Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία είχε προειδοποιηθεί από 
οποιοδήποτε Πρσφέροντα για την πιθανότητα αυτός να υποστεί βλάβη από τέτοια 
ακύρωση.  

 
 
1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

1.1. Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η προµήθεια των ακολούθων Εντύπων από τον 

προµηθευτή:  

          1. 300.000 σετ του εντύπου Τελ. 1010 Aπόδειξη Ταµείου  

          2. 10 000 Παραστατικό Απόδειξης Κοινοτικού Χαρακτήρα Τ2L 

          3. 5 000 ΑΣ∆Ε Απλοποιηµένο Συνοδευτικό ∆ιοικητικό Έγγραφο  

          4. 500  Σ∆Ε Συνοδευτικό ∆ιοικητικό Έγγραφο. 

          ∆είγµατα των Εγγράφων  µπορούν να πάρουν οι προσφοροδότες από το Αρχιτελωνείο, 

γραφείο αρ. 5903, 2ος όροφος, τηλ. 22601676, κτίριο Υπουργείου Οικονοµικών, Γωνία 

Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου, Λευκωσία. 

Η παράδοση των εντύπων θα γίνει στο Τελωνείο Λευκωσίας  µέσα σε 30 ηµέρες από την 

ηµεροµηνία της οριστικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.  
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1.2. Οι προµήθειες θα πρέπει να συνάδουν πλήρως µε το δείγµα του εντύπου. 

 

 

 

2. ΛΟΓΟΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

2.1.   Από το διαγωνισµό δύναται να αποκλειστεί (σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του 

διαγωνισµού) οποιοσδήποτε Προσφέρων που, κατά την κρίση του Αρµόδιου Οργάνου, 

εµπίπτει σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 α. τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή 

πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια 

διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές πράξεις,  

 β. έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού, ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές ή 

κανονιστικές πράξεις, 

 γ.  έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή, βάσει 

αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, 

δ. έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο µπορεί να διαπιστώσει µε 

οποιοδήποτε τρόπο το Αρµόδιο Όργανο, 

ε. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στη Κυπριακή 

∆ηµοκρατία ή τη νοµοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένος, κατά 

την ηµεροµηνία τελευταίας προθεσµίας υποβολής των προσφορών, 

στ. δεν έχει διευθετηµένες τις υποχρεώσεις του σε σχέση µε το φόρο εισοδήµατος και το 

φόρο προστιθέµενης αξίας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στη Κυπριακή 

∆ηµοκρατία ή τη νοµοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένος, για την 

περίοδο που λήγει 12 µήνες πριν την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 

ζ.  είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών ή παραλείψεως 

υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατά την εφαρµογή της παρούσας 

προκήρυξης, 

η.  προσπαθεί ή επιδιώκει είτε αυτοπροσώπως είτε µε τη µεσολάβηση ή τη βοήθεια 

άλλου προσώπου να επηρεάσει µε οποιοδήποτε τρόπο την κρίση οποιουδήποτε 
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συλλογικού οργάνου ή επιτροπής ή µέλους τους ή οποιουδήποτε δηµόσιου 

λειτουργού ή αξιωµατούχου κατά την εκτέλεση ή την άσκηση των, δυνάµει του 

Νόµου ή των Κανονισµών, καθηκόντων ή εξουσιών τους, 

θ.  απέκτησε ή έλαβε στην κατοχή του, χωρίς νόµιµη εξουσία και µε δική του 

πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα απόρρητης φύσης σε σχέση µε τον παρόντα 

διαγωνισµό,  

ι.  έχει παραβιάσει ή δεν έχει εκτελέσει πιστά άλλες συµβάσεις που έχουν ανατεθεί σε 

αυτόν σε βαθµό που να του έχει κατασχεθεί η εγγύηση πιστής εκτέλεσης κατά την 

περίοδο που αρχίζει δύο χρόνια πριν την τελευταία προθεσµία υποβολής των 

προσφορών, 

ια. αρνήθηκε αδικαιολόγητα, κατά την περίοδο που αρχίζει δύο χρόνια πριν την 

τελευταία προθεσµία υποβολής των προσφορών, ενώ είχε ανατεθεί σε αυτόν 

σύµβαση, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης που ανατέθηκε σ’ αυτόν, 

ιβ. έχει στερηθεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς που οδηγούν στην ανάθεση 

Σύµβασης ∆ηµοσίου και το όνοµα του περιλαµβάνεται στο σχετικό κατάλογο που 

τηρεί η Αρµόδια Αρχή ή, προκειµένου για Προσφέροντα της αλλοδαπής, έχει υποστεί 

αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, 

 

2.2. Αναφορικά µε τις υποπαραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ι), (ια) και (ιβ) της 

παραγράφου 2.1  πιο πάνω, ο Προσφέρων οφείλει, µε ποινή αποκλεισµού, να υποβάλει 

την “Υπεύθυνη ∆ήλωση” που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙ των παρόντων Όρων, 

κατάλληλα συµπληρωµένη και υπογραµµένη. Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας 

φυσικών και/ή νοµικών προσώπων, υποβάλλονται τέτοιες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

κατάλληλα συµπληρωµένες και υπογραµµένες από κάθε ένα συµµετέχοντα στην 

κοινοπραξία.  

 

3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για περίοδο 45 ηµερών από 

την ηµέρα της τελευταίας προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που 

αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του πιο πάνω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

3.2. Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παρατείνεται µε τους ίδιους όρους εφόσον ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή πριν από της λήξη της.  
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3.3. Προσφορά της οποίας ο προσφέρων παραλείπει να συγκατατεθεί γραπτώς σε αιτούµενη 

παράταση ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

3.4. Ο προσφέρων που ειδοποιείται ότι η προσφορά του έχει πετύχει θεωρείται ότι δεσµεύεται 

για πρόσθετη παράταση της ισχύος της προσφοράς του για περίοδο 60 ηµερών. 

 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

4.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισµένες, να απευθύνονται στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης Προσφορών του Τµήµατος Τελωνείων, Γωνία Μιχαλάκη Καραολή και 

Γρηγόρη Αυξεντίου, 1096 Λευκωσία και να υποβληθούν, στο έντυπο προσφοράς που 

επισυνάπτεται, µέσα σε κλειστό φάκελο που θα αναγράφει: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ, ΑΡ. 2/2010» 

 

4.2. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου 

Οικονοµικών που βρίσκεται στα Γραφεία του Υπουργείου, Γωνία Μιχαλάκη Καραολή 

και Γρηγόρη Αυξεντίου, 1096 Λευκωσία, το αργότερο µέχρι τις 09:00 της 

Παρασκευής 12 Μαρτίου 2010. 

 

4.3. Όλες οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο. 

 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

5.1. Η προσφορά πρέπει να συνάδει µε τις απαιτήσεις των παρόντων εγγράφων του 

διαγωνισµού και να περιλαµβάνει τα πιο κάτω έγγραφα: 

5.1.1. Το έντυπο προσφοράς πλήρως συµπληρωµένο και υπογραµµένο. 

5.1.2. Την Υπεύθυνη ∆ήλωση , Παράρτηµα ΙΙ στα παρόντα έγγραφα. 

 

6. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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  Οι προσφοροδότες πρέπει να συµπληρώσουν στο έντυπο προσφοράς που περιλαµβάνεται 

στα παρόντα έγγραφα την τιµή κατά χιλιάδα εντύπων, το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας και 

τη συνολική τιµή των εντύπων που προσφέρουν (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).   

 

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

7.1. Οι Προσφέροντες µπορούν να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την προσφορά τους µε 

γραπτή ειδοποίηση που θα υποβληθεί σύµφωνα µε την παράγραφο πριν την τελευταία 

προθεσµία υποβολής των προσφορών. Στον φάκελο θα πρέπει επιπρόσθετα να αναγραφεί 

η φράση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ανάλογα 

µε την περίπτωση. 

 

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

Εγγράφων Προσφοράς ή της προσφοράς είναι επιτρεπτό να γίνει από τους Προσφέροντες 

µετά την τελευταία προθεσµία υποβολής των προσφορών.  

 

∆ιευκρινίσεις επί της προσφοράς δίνονται από τους Προσφέροντες µόνο όταν ζητούνται 

εγγράφως από την Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία. Από τις διευκρινίσεις, που επίσης δίνονται 

εγγράφως (µε γραπτή επιστολή ή τηλεµοιότυπο) σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται 

υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, 

η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

7.3. 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. Κηρύσσεται έκπτωτος και χάνει κάθε δικαίωµα για Ανάθεση της σύµβασης. 

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

συµµετοχή σε µελλοντικούς διαγωνισµούς που οδηγούν σε ανάθεση Σύµβασης 

∆ηµοσίου. 

 

8. ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 



 8

 Το άνοιγµα των προσφορών που έχουν έγκαιρα παραληφθεί γίνεται, µε τον τρόπο που 

καθορίζεται στον Κανονισµό 23, (Κ∆Π 71/2004, που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ηµερ. 13.2.04) αµέσως µετά τη εκπνοή της τελευταίας 

προθεσµίας υποβολής τους, εφόσον τούτο είναι εφικτό. 

 

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

9.1. Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης η Ενδιαφερόµενη Υπηρεσίας έχει το δικαίωµα, αν το 

κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε 

το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 

υποχρεωτική για τον Προσφέροντα, πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών, και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά. 

 

9.2. Ουδείς Προσφέρων δύναται σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε κρατικού υπαλλήλου ή ιδιώτη Συµβούλου και 

ουδεµία τέτοια προφορική απάντηση δεσµεύει την Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία. 

 

9.3. Αριθµητικά Λάθη 

 

9.3.1. Οι προσφορές θα ελεγχθούν µε σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθµητικά λάθη και 

/ή λάθη από µεταφορά, τα οποία και θα διορθώνονται. 

9.3.2. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε λάθος από τον πολλαπλασιασµό της τιµής µονάδας επί την 

ποσότητα του άρθρου, η τιµή µονάδας θα θεωρείται ορθή και θα λαµβάνεται ως βάση για 

τη διόρθωση. 

9.3.3. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει µε βάση το Ολικό Ποσό Προσφοράς όπως αυτό 

προκύπτει µετά τη διόρθωση οποιωνδήποτε αριθµητικών λαθών και/ ή λαθών από 

µεταφορά. 

9.3.4. Συχνή εµφάνιση αριθµητικών λαθών και/ή λαθών από µεταφορά σε προσφορές είναι 

ένδειξη αναξιοπιστίας εκ µέρους του Προσφέροντος και δυνατό να οδηγήσει σε 

απόρριψη της προσφοράς.  

9.3.5. Όπου οι τιµές προσφοράς δίνονται σε ξένο νόµισµα, για σκοπούς αξιολόγησης και 

σύγκριση τιµών, αυτές θα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την τιµή πώλησης του ξένου 
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συναλλάγµατος έναντι του Ευρώ  που δίνεται από την Κεντρική Τράπεζα κατά την 

τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 Όταν η τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι τραπεζική αργία, θα 

λαµβάνεται υπόψη η τιµή συναλλάγµατος της αµέσως προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας. 

 

10. ΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Η προκήρυξη του διαγωνισµού δεν δεσµεύει την Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία στην 

υλοποίηση του αντικειµένου του διαγωνισµού. Ακύρωση του διαγωνισµού δύναται να 

αποφασιστεί για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:  

α. όταν ουδεµία προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας,  

β. όταν οι όροι των Εγγράφων Προσφορών 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 Προσφορών 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, ή 

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

Αρµόδιο Όργανο κρίνει δικαιολογηµένο. 

 

11. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

11.1. Το κριτήριο βάσει του οποίου θα ανατεθεί η Σύµβαση είναι: 

11.1.1. Η χαµηλότερη τιµή νοουµένου ότι πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές των 

εγγράφων του διαγωνισµού. 

 

12. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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12.1. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύµβαση είναι υποχρεωµένος να προσέλθει, 

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

σχετικής Συµφωνίας. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσµία χωρίς να συναφθεί Σύµβαση, 

ο Προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος από την Ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή.  

 

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

για την υπογραφή της Συµφωνίας προσκοµίζοντας Εγγύηση Συµβολαίου (εγγύηση πιστής 

εκτέλεσης) σύµφωνα µε τα Έγγραφα Προσφορών.  

 

12.3. Στην καταρτισθείσα σύµβαση, περιλαµβάνονται και θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος 

αυτής, όλα τα στοιχεία των εγγράφων προσφορών, η προσφορά του οικονοµικού φορέα 

στον οποίο ανατέθηκε η σύµβαση, και οποιαδήποτε άλλη σχετική αλληλογραφία που έχει 

ανταλλαγεί µε τον επιλεγέντα οικονοµικό φορέα. 

 

13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
13.1. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η Σύµβαση και ο 

οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από πράξη ή απόφαση της Ενδιαφερόµενης 

Υπηρεσίας (περιλαµβανοµένου και του Αρµόδιου Οργάνου), που παραβιάζει 

οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου και προηγείται της σύναψης της Σύµβασης, 

έχει δικαίωµα, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών αφότου έλαβε γνώση µε 

οποιοδήποτε τρόπο της πράξης ή απόφασης αυτής, να ειδοποιήσει µε γραπτή επιστολή ή 

τηλεοµοιότυπο την Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην 

Αρµοδία Αρχή και το Αρµόδιο Όργανο, για την εικαζόµενη εκ µέρους του παράβαση από 

την Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία οποιασδήποτε διάταξης του ισχύοντος δικαίου και για την 

πρόθεση του να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.  

 

13.2. Η Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία προβαίνει σε εξέταση των αιτιάσεων του Προσφέροντος και 

εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήψη της 

αναφερόµενης ειδοποίησης. Τηρουµένων των προνοιών του εδαφίου 56(5) του Νόµου, η 

ιεραρχική προσφυγή ασκείται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία 

κατά την οποία ο Προσφέρων έλαβε γνώση της απόφασης  του Αρµοδίου Οργάνου που 
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εκδίδεται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο ή από τη λήξη της προαναφερόµενης 

προθεσµίας των πέντε (5) ηµερών.  

 

14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

14.1. Με την υπογραφή της σύµβασης ∆ηµοσίου, ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος να καταθέσει  

εγγύηση πιστής εκτέλεσης του συµβολαίου για ποσό ίσο µε το 10% της συνολικής τιµής 

του συµβολαίου. 

 

14.2. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της σύµβασης θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αποζηµίωση 

σε περίπτωση αποτυχίας του Ανάδοχου να εκπληρώσει τις απορρέουσες από τη σύµβαση 

υποχρεώσεις. 

 

14.3. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης συµβολαίου θα πρέπει να είναι στη µορφή που καθορίζεται 

στο σχετικό Έντυπο των παρόντων Όρων και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 

νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα.  

 
 
15. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνεται µε βάση τις προδιαγραφές και τους όρους των 

εγγράφων του παρόντος διαγωνισµού, καθώς επίσης και των προνοιών του άρθρου 22, 23 

των Περί Εκτέλεσης Συµβάσεων Κανονισµοί Κ∆Π 115/2004. 

 
 
16. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
 Η πληρωµή θα γίνεται έναντι τιµολογίου, µετά την τελική παραλαβή των προϊόντων. 

 
 
17. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 Η Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία κατέχει την κυριότητα όλων των προσφορών που έχουν 

υποβληθεί κατά τη παρούσα διαδικασία. Συνεπώς, οι Προσφέροντες αποποιούνται του 

δικαιώµατος επιστροφής των προσφορών τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Προς ……………………………………………………………………………………………….. 
(από εδώ και στο εξής καλούµενη "η Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία" 
 
Θέµα:  ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια……………………………………………………… 
           Αρ. ∆ιαγωνισµού …………… 
           Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ……./………./20…… 
 
1. Αφού µελέτησα/µε τους όρους και προδιαγραφές των εγγράφων Προσφοράς και αφού έχω/µε αποκτήσει 

πλήρη αντίληψη του αντικειµένου συµφωνώ/µε να [προµηθεύσω/µε] [εγκαταστήσω/µε] [συντηρήσω/ουµε] και 
[παραδώσω/µε] σύµφωνα µε τους όρους και προδιαγραφές των εγγράφων της προσφοράς, τις προµήθειες που 
φαίνονται στο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στο συνολικό ποσόν των ……………συν ΦΠΑ. 
Αναλαµβάνω να παραδώσω/µε µε τις προµήθειες µέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στα Έγγραφα 
Προσφοράς 

 
2. Αν η προσφορά µου/µας γίνει αποδεκτή αναλαµβάνω/µε να καταθέσω/µε εγγύηση πιστής εκτέλεσης της 

σύµβασης, για το ποσό και στην µορφή που καθορίζονται στα έγγραφα προσφοράς. 
 
3. Συµφωνώ/µε ότι η προσφορά µου/µας ισχύει για περίοδο  <………..>, από την τελευταία ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών, θα µε/µας δεσµεύει και θα µπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγµή πριν την 
λήξη της περιόδου αυτής. 

 
4. Επισυνάπτω/µε εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων του διαγωνισµού, µαζί µε όλα τα 

άλλα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισµού. 
 
5. Μέχρι να ετοιµαστεί και υπογραφεί επίσηµη συµφωνία, η προσφορά µας αυτή µαζί µε την γραπτή αποδοχή 

σας, θα αποτελούν δεσµευτικό συµβόλαιο µεταξύ µας. 
 
6. Αντιλαµβάνοµαι/µαστε πως δεν είσαστε υπόχρεοι να δεχτείτε τη προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή ή 

οποιαδήποτε άλλη προσφορά. 
 
Υπογραφή Προσφέροντος* ή Εξουσιοδοτηµένου Αντιπροσώπου του ………………………... 
Όνοµα υπογράφοντος ………………………………………………………………………….. 
Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας /∆ιαβατηρίου υπογράφοντος ………………………………………... 
Ιδιότητα υπογράφοντος ………………………………………………………………………… 
 
Στοιχεία Προσφέροντος** 
Όνοµα Προσφέροντος ………………………………………………………………………….. 
Χώρα εγκατάστασης ………………………… ∆ιεύθυνση ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
∆ιεύθυνση επικοινωνίας ……………………… Τέλεφαξ επικοινωνίας ………………………. 
Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α. …………………. (χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ ………………) 
Αρ. Εγγραφής εταιρείας ………………. 
Ηµεροµηνία …………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
* Εφαρµόζεται σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο 
**Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νοµικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την 
κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε µέλους της κοινοπραξίας. 
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Σηµείωση: Όλα τα κενά να συµπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του. 
  
       
 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Προς:   ∆ιευθύντρια Τµήµατος Τελωνείων 
(από εδώ και στο εξής καλούµενη "η Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία") 
 
Θέµα:  ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια Εντύπων του Τµήµατος Τελωνείων 
           Αρ. ∆ιαγωνισµού 2/2010 
           Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 12/3/2010 
 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ         

1.  Απόδειξη Ταµείου (Τελ 1010)  

2.  Παραστ. Αποδ. Κοιν. Χαρακτήρα (Τ2L)  

3.  ΑΣ∆Ε Απλ. Συν. ∆ιοικ. Εγγρ. (Ειδ. Φόροι Κατ.)  

4.  Σ∆Ε Συνοδευτ. ∆ιοικ. Έγγραφο  

                            ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
 
 
 
 
 
Υπογραφή Προσφέροντος  ………………………... 
Όνοµα υπογράφοντος ………………………………………………………………………….. 
Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας /∆ιαβατηρίου υπογράφοντος ………………………………………... 
Ιδιότητα υπογράφοντος ………………………………………………………………………… 
 
Στοιχεία Προσφέροντος 
Όνοµα Προσφέροντος ………………………………………………………………………….. 
Χώρα εγκατάστασης ………………………… ∆ιεύθυνση ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
∆ιεύθυνση επικοινωνίας ……………………… Τέλεφαξ επικοινωνίας ………………………. 
Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α. ………………….  
Αρ. Εγγραφής εταιρείας ………………. 
Ηµεροµηνία …………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Σηµείωση: 1. Όλα τα κενά  να συµπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του. 

 

 

 

 

 



 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Περί Σύναψης Συµβάσεων Νόµου αρ. 101(Ι)/2003 

 και του Κανονισµού αρ. 31Κ∆Π71/2004) 

Προς: 
Αναθέτουσα Αρχή:  ……………………………………………………………………………. 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ……………………………………………………………………. 

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

ΑΡ.∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ………………………………………………………………………….. 

ΗΜΕΡ.ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ……….…………………………………………… 

(όπως έχει διαµορφωθεί µετά και από τυχόν χρονικές παρατάσεις) 

 

Σχετικά µε την πρόσκληση σας για υποβολή προσφοράς για το πιο πάνω θέµα δηλώνω/ουµε υπεύθυνα ότι: 
 
Σας διαβεβαιώ/νουµε ότι ……………………………………………….. (όνοµα εταιρείας /ή φυσικού προσώπου) 
δεν εµπίπτω/ουµε στους λόγους αποκλεισµού από τη διαδικασία του πιο πάνω διαγωνισµού, που καθορίζονται 
στον όρο 4 των παρόντων εγγράφων και στο άρθρο 40 του Περί Σύναψης Συµβάσεων Νόµου αρ. 101(Ι)/2003 και 
στο Κανονισµό αρ. 31 (Κ∆Π 71/2004). 
 
Θα πληροφορήσω/ουµε την Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία άµεσα εάν υπάρχει αλλαγή οποιονδήποτε δεδοµένων σε 
σχέση µε τα πιο πάνω άρθρα του Νόµου. 
 
Σε περίπτωση που µου/µας ζητηθεί από το αρµόδιο για την κατακύρωση του παρόντα διαγωνισµού όργανο, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, πρόθυµα θα ανταποκριθώ/ούµε, υποβάλλοντας οποιεσδήποτε πρόσθετες 
πληροφορίες οι οποίες δυνατό να θεωρηθούν εύλογα αναγκαίες. 
 
Αναγνωρίζω/ουµε πλήρως και αποδέχοµαι/µαστε ότι οποιαδήποτε λανθασµένη ή ηµιτελής πληροφόρηση που 
παρέχεται εκ µέρους µου/µας στη διαδικασία του διαγωνισµού αυτού και διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας θα έχει και ως αποτέλεσµα την απόρριψη της προσφοράς µου/µας από το συγκεκριµένο διαγωνισµό 
και την κατάσχεση της εγγύησης συµµετοχής. Αναγνωρίζω/ουµε επίσης και αποδέχοµαι/στε ότι σε περίπτωση 
που µου/µας ανατεθεί η σύµβαση και αποτύχω/ουµε να προσκοµίσω/ουµε τα απαραίτητα πιστοποιητικά τότε 
αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό µου/µας από το συγκεκριµένο διαγωνισµό και την κατάσχεση της 
εγγύησης συµµετοχής. 
 

Αρ. Φορολ. Ταυτότητας Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α. Αρ. Μητρ. Εργοδ. Στο  
Τ.Κ.Α. 

…………………………. …………………………. ………………………… 
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Υπογραφή Προσφέροντος ή Εξουσιοδοτηµένου Αντιπροσώπου: …………………………….. 
(πρέπει να είναι το ίδιο άτοµο που υπογράφει το έντυπο προσφοράς) 
 
Όνοµα Υπογράφοντος: ………………………………………………………………………… 
 
Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας: ………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

[∆είγµα] 
 
 

Προς   ………………………………………………………………………………………………. 
(από εδώ και στο εξής καλούµενης "η Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία") 
 
 
Αξιότιµοι  Κύριοι, 
 

Εγγυητική Επιστολή Αριθµός ……………… 
 

 
 Επειδή οι κύριοι ……………………………………………………(από εδώ και στο εξής καλούµενων "ο 
Προσφέρων") συµµετέχουν στο διαγωνισµό και έχουν υποβάλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την 
Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία για ……………………………………………………….. (από εδώ και στο εξής της 
προσφοράς αυτής καλούµενης "η Προσφορά"), και επειδή η παράγραφος 5 των Όρων ∆ιαγωνισµού προνοεί για 
Εγγύηση Συµµετοχής για ποσό ίσο µε Ευρώ ........................………………… (ολογράφως 
……………………………………………………….. Ευρώ και ……………………. σεντ) (από εδώ και στο εξής 
του ποσού αυτού καλούµενη «το Ποσό Εγγύησης Συµµετοχής») εµείς, η πιο κάτω υπογράφουσα τράπεζα, 
παραιτούµενοι από κάθε ένσταση και επιφύλαξη για την πιο πάνω Προσφορά, µε το παρόν έγγραφο, αµετάκλητα 
και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από µέρους του Προσφέροντος και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, 
εγγυούµεθα να σας πληρώσουµε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 14 ηµερών) στην πρώτη γραπτή 
απαίτηση σας, οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από εσάς µέχρι του Ποσού Εγγύησης Συµµετοχής, έναντι γραπτής 
σας δήλωσης ότι ο Προσφέρων: 
 
(α) µετά την τελευταία προθεσµία υποβολής των προσφορών, έχει αποσύρει την Προσφορά του ή µέρος της κατά 

την περίοδο ισχύος της, ή 
 
(β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς του από την Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία κατά την περίοδο 

ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για την υπογραφή της Συµφωνίας: 
 
 (ι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να προσκοµίσει εµπρόθεσµα οποιοδήποτε Πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή την 

Εγγύηση Συµβολαίου ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του που απορρέει από τη συµµετοχή 
στο διαγωνισµό αυτό, ή 

 (ιι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Συµφωνία. 
 
2. Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ µέχρι και την 30η ηµέρα µετά την ηµεροµηνία λήξεως της ισχύς των 

Προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 3 των Όρων ∆ιαγωνισµού, δηλαδή την ….  µηνός 
……………………….., και µέχρι αυτή την ηµεροµηνία θα πρέπει να έχουµε λάβει οποιαδήποτε απαίτηση 
σας. Γνωρίζουµε δε ότι εάν ο Προσφέρων αποδεχθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς του τότε ο 
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Προσφέρων έχει υποχρέωση να ανανεώσει την ισχύ της παρούσας Εγγύησης µέχρι την ισόχρονα 
παραταθείσα ηµεροµηνία. 
 

3. Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό να γίνει στα Έγγραφα 
Προσφορών δεν θα µας απαλλάξει από τη συνεχή ευθύνη µας που απορρέει από την παρούσα Εγγύηση και 
δια του παρόντος απόλυτα παραιτούµεθα από το δικαίωµα µας να συγκαταθέσουµε ή να λάβουµε ειδοποίηση 
ή γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, ή διόρθωση. 

 
4. Νοείται ότι θα µας επιστρέψετε την Εγγύηση αυτή κατά την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της ή κατά την 

εξόφληση ποσού που µπορεί να απαιτηθεί δια αυτής. 
 
 
 
 

∆ιατελούµε, 
 
 
 
Η Τράπεζα: 

[Τράπεζα ή Τραπεζικός Οργανισµός] 
 

{  Επικολλείστε εδώ  } 
 
    Χαρτόσηµα 
 
 
 
 
      Ηµεροµηνία: ………………………… 
 
 
 
[Σηµείωση: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νοµικών προσώπων, στην Εγγύηση Συµµετοχής θα πρέπει 

να σηµειώνεται ότι αυτή καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα µέλη της κοινοπραξίας.] 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


