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ΜΕΡΟΣ Α: ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Κυβερνητικό Τυπογραφείο διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο 
ανάθεσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή της προσφοράς, για την Προμήθεια ISOPROPYL 
ALCOHOL. 

 

2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 
2.1 Αριθμός Διαγωνισμού 11/2022 

2.2 Αντικείμενο της Σύμβασης Προμήθεια ISOPROPYL ALCOHOL 

2.3 Εκτιμώμενη Αξία Πέντε χιλιάδες   (€5.000) ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2.4 
 

Χρηματοδότηση 100% από Εθνικούς Πόρους 
 

2.5 Διαδικασία Διαγωνισμού Συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 
90(1)(β) του Ν.73(Ι)/2016.  

2.6 Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. 

2.7 Αναθέτουσα Αρχή Κυβερνητικό Τυπογραφείο  

2.8 Αρμόδιος Λειτουργός  
 

Χάρης Απλητσιώτης 
Αρ. τηλεφώνου 22405845/22405824 και 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
caplitsiotis@gpo.mof.gov.cy ή με 
τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 22303175. 

2.9 Περίοδος διάθεσης 
Εγγράφων Διαγωνισμού 

Έως την προθεσμία υποβολής προσφορών. 

2.10 Τόπος και τρόπος διάθεσης 
Εγγράφων Διαγωνισμού 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

2.11 Προθεσμία Υποβολής 
Σχολίων / Ερωτήσεων / 
Εισηγήσεων 

• Έως 04/03/2022 και ώρα 15:00. 
 

 
Αποστολή απαντήσεων 
από την Αναθέτουσα Αρχή 

• Έως 09/03/2022 και ώρα 15:00. 

2.12 Προθεσμία υποβολής 
Προσφορών 

Έως 16/03/2022 και ώρα 11:00. 

mailto:caplitsiotis@gpo.mof.gov.cy
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 
2.13 Τόπος υποβολής 

Προσφορών 
Στο κιβώτιο Προσφορών του Κυβερνητικού 
Τυπογραφείου που βρίσκεται στην Οδό Σολωμού 
Σολωμού 30, 2037 Στρόβολος, Λευκωσία. 
 

2.14 Δέσμευση μη Απόσυρσης 
της Προσφοράς 

5% του ποσού της προσφοράς 
 

2.15 Διάρκεια ισχύος 
Προσφορών  

30 μέρες από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

2.16 Γλώσσα σύνταξης 
Προσφοράς 

Ελληνική  

2.17 Νόμισμα Προσφοράς Ευρώ 

2.18 Εκτιμώμενη ημερομηνία 
γνωστοποίησης 
αποτελεσμάτων 

7 μέρες από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  

2.19 Εκτιμώμενη ημερομηνία 
υπογραφής σύμβασης 

20 μέρες από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

2.20 Τόπος παράδοσης 
Προμηθειών 

Κυβερνητικό Τυπογραφείο που βρίσκεται στην Οδό  
Σολωμού Σολωμού 30, 2037 Στρόβολος, 
Λευκωσία. 

2.21 Διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης 

Από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας 
μέχρι 31/12/2022. 

 

3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3.1. Διευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Αρχή 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε μικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή/και 
τροποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων Διαγωνισμού, τις οποίες δεσμεύεται να αποστέλλει, με 
γραπτή επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όλους τους 
Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, όχι αργότερα από τις 09/03/2022 και ώρα 15:00. 

3.2. Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 
1. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους 
όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς 
Φορείς όχι αργότερα από τις 04/03/2022 και ώρα 15:00, με γραπτή επιστολή ή τηλεομοιότυπο ή 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στoν αρμόδιο λειτουργό του Κυβερνητικού Τυπογραφείου 
Τυπογράφο 1ης Τάξης κ. Χάρης Απλητσιώτης, 1445 Λευκωσία - αριθμός κλήσης τηλεομοιότυπου 
22303175 - ηλεκτρονική διεύθυνση chaplitsiotis@gpo.mof.gov.cy. 

2. Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις 
ζητηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι θα 
ενημερώσει όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς με συμπληρωματικά έγγραφα 
για τις σχετικές αποφάσεις της με γραπτή επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, όχι αργότερα από τις 09/03/2022 και ώρα 15:00. 
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4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
4.1. 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.  

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 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. 

3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 
υποβολή της Προσφοράς τους, ούτε για την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που ο 
επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη 
νομική μορφή πριν την υπογραφή της Συμφωνίας. 

4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα 
είτε σε μία μόνο κοινοπραξία. 

5. 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 παράγραφο 8.3(4). 
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. 

4.2. 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 ή/και να μην 
υφίσταται παραδοχή  τους για: 

     (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 
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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.  

Νοείται ότι, η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 
πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή υπάρχει 
παραδοχή του, 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 τελευταίας 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 την 
Αναθέτουσα Αρχή 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 την Αναθέτουσα Αρχή, 

ε. να μην υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν την Αναθέτουσα Αρχή 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 
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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 38 του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 

η.  να μην έχουν 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,  

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 για 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 59 του Νόμου. 

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 Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία 
προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της 
κοινοπραξίας. 

 

5.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

5.1. Αντικείμενο  

1.  Αντικείμενο της Συμφωνίας αποτελεί η Προμήθεια ISOPROPYL ALCOHOL  

2.  Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών παρουσιάζονται στο Πίνακα 
Προσφοράς και Συμμόρφωσης (Έντυπο 1) του Προσαρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης. 

3.  Η διαδικασία ελέγχου των προϊόντων που θα παραδίνονται θα γίνεται με μακροσκοπική 
εξέταση ή/και πρακτική δοκιμασία. 

4.  Το υπό προμήθεια προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον 
προέρχεται 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. 

5.2. Τόπος Παράδοσης  

Η παράδοση των υπό προμήθεια προϊόντων είναι το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στην οδό 
Σολωμού Σολωμού 30, 2037 Στρόβολος, Λευκωσία. 

5.3. Χρόνος Παράδοσης  

Η παράδοση του προϊόντος στην τοποθεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 5.2 του Μέρους 
Α των εγγράφων του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί όχι αργότερα από εξήντα (60) ημέρες 
από την ημερομηνία της πρώτης παραγγελίας. Στις επόμενες παραγγελίες ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παραδίδει τα προϊόντα όχι αργότερα από δέκα (10) ημέρες από την 
ημερομηνία παραγγελίας. 
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5.4. Έναρξη και Διάρκεια Εκτέλεσης του Αντικειμένου  

Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Συμφωνίας είναι η ημερομηνία 
υπογραφής της Συμφωνίας. Περίοδος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται το 
χρονικό διάστημα σύμφωνα με την παράγραφο 5.3 (Χρόνος Παράδοσης). 

5.5. Εναλλακτικές Προσφορές 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του 
Αντικειμένου της Συμφωνίας. 

5.6.   Υποβολή Προσφοράς για μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του Αντικειμένου της Συμφωνίας 
όπως περιγράφονται στο Έντυπο 1 το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα της παρούσας 
Πρόσκλησης.  

 

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
1.  Για σκοπούς εκτίμησης των αναγκών και των ποσοτήτων που πιθανόν να χρειαστεί να 
μας προμηθεύσει ο Ανάδοχος παραθέτουμε τις ποσότητες που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το 
προηγούμενο έτος σαν ενδεικτική ποσότητα στο Έντυπο 5 το οποίο περιλαμβάνεται στο 
Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης. 

2.  Ο προϋπολογισμός δαπάνης της Συμφωνίας ανέρχεται περίπου σε πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€5000) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

3.  Η Συμφωνία χρηματοδοτείται κατά 100% από εθνικούς πόρους. 

 
7.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η συμφωνία θα ανατεθεί στην εντός των όρων και των προδιαγραφών της παρούσας 
Πρόσκλησης Προσφορά με τη χαμηλότερη συνολική τιμή της προσφοράς σύμφωνα με τη 
διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών που περιγράφεται στο Άρθρο 11 του παρόντος Μέρους.  

 
8.  ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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 την Αναθέτουσα Αρχή 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 Πιστής Εκτέλεσης 
Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει 
από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ή 
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(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, και 

 
2. Επιπρόσθετα, ο προσφέρων υποχρεούται να καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή 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. 
 
9.  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1.  Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για τριάντα (30) μέρες 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
Προσφορών. 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 την 
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

3. 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. Οι Προσφέροντες οφείλουν να 
απαντήσουν γραπτώς εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο θα καθορίσει η Αναθέτουσα 
Αρχή. Προσφορά της οποίας ο Προσφέρων παραλείψει να συγκατατεθεί γραπτώς στην 
αιτούμενη από την Αναθέτουσα Αρχή παράταση της ισχύος των προσφορών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.               

 

10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10.1. Χρόνος και Τόπος Υποβολής 

1.  Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 
16/03/2022 και ώρα 11:00π.μ.  

2.  Οι Προσφορές υποβάλλονται είτε απευθείας στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας 
Αρχής, στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο στην οδό Σολωμού Σολωμού 30, 2037 Στρόβολος, 
Λευκωσία ή 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. 

3.  Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν 
στο κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν 
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή. 

10.2. Τρόπος Σύνταξης 

1.  Οι Προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 
ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στην παράγραφο 10.2 της 
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παρούσας. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της Προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και η 
Προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.  Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Ο αριθμός διαγωνισμού. 

• Ο τίτλος του διαγωνισμού. 

• Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3.  Οι Προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, 
προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι 
μονογραμμένες από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.  

10.3. Περιεχόμενα Προσφοράς 

Η Προσφορά αποτελείται από έναν μόνο ενιαίο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται όλα τα 
σχετικά με την Προσφορά στοιχεία, και πιο συγκεκριμένα: 

10.3.1. Δέσμευση Μη Απόσυρσης της Προσφοράς 

Η Δέσμευση Μη Απόσυρσης της Προσφοράς στο διαγωνισμό, όπως αυτή αναφέρθηκε στο 
Άρθρο 8, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 2) που 
περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης. 

10.3.2. Τεχνική Προσφορά. 

1. Αναλυτική παρουσίαση των προσφερόμενων προϊόντων και των τεχνικών τους 
χαρακτηριστικών, με τη συμπλήρωση του Πίνακα Προσφοράς και Συμμόρφωσης με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με τα υποδείγματα (Έντυπο 1) τα οποία 
περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης. 

2. Η Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύεται από συμπληρωμένο το έντυπο υποβολής Τεχνικής 
Προσφοράς, το οποίο θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 3) το οποίο 
περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης. 

3. Στην περίπτωση προσφοράς προϊόντος που προμηθεύεται από χώρα εκτός Ε.Ε. , 
δήλωση (Έντυπο 4) στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους 
κυκλοφορεί το υπό προμήθεια προϊόν ή/και ότι η εισαγωγή του επιτρέπεται στα κράτη μέλη της 
Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς.  Επίσης να δηλώνεται ότι ο Προσφέρων θα παρουσιάσει, εφόσον του 
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις 
πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή είτε από τον 
προμηθευτή. 

4. Σήμανση χημικών προϊόντων 

 α. Η ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των χημικών προϊόντων πρέπει να γίνεται 
       σύμφωνα με τις πρόνοιες:  

i. του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 2010, όπως εκάστοτε τροποποιείται,  

ii. των κάτω από τον πιο πάνω Νόμο εκδοθέντων Κανονισμών, όπως εκάστοτε 
τροποποιούνται , και 
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iii. του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, 
επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων (Κανονισμός CLP). 

 β. Η επισήμανση για την επικινδυνότητα του χημικού προϊόντος πρέπει να γίνεται στην 
Ελληνική γλώσσα όπως καθορίζεται στον Κανονισμό CLP. 

 γ. Όλες οι επί μέρους χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στα χημικά προϊόντα της 
προσφοράς θα πρέπει να έχουν τύχει προκαταχώρισης/καταχώρισης στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) και για αυτές να μην ισχύουν απαγορεύσεις ή 
περιορισμοί, όπως καθορίζεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό με αρ. 1907/2006 (REACH). 

 δ.  Όλα τα χημικά προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας 
στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού REACH και να 
υποβάλλονται με τα έγγραφα της προσφοράς. 

10.3.3. Οικονομική Προσφορά  

1. Η Οικονομική Προσφορά θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα (Έντυπο 5) που 
περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης τα οποία πρέπει να είναι 
δεόντως συμπληρωμένα. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της Προσφοράς δεν είναι 
αποδεκτός και η Προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.  Η Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνει την τιμή προϊόντος ανά μονάδα μέτρησης, την 
συνολική τιμή του προϊόντος σύμφωνα με την ετήσια ενδεικτική ποσότητα και την συνολική τιμή 
της ομάδας του Προσφέροντος για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Συμφωνίας, η οποία 
διατυπώνεται σε Ευρώ. 

3.  Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής προϊόντος ανά μονάδα μέτρησης 
και της συνολικής τιμής σύμφωνα με την ετήσια ενδεικτική ποσότητα υπερισχύει η τιμή 
προϊόντος ανά μονάδα μέτρησης. 

4.  Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της συνολικής τιμής  προϊόντος σύμφωνα 
με την ετήσια ενδεικτική ποσότητα και της συνολικής τιμής της ομάδας υπερισχύει η συνολική 
τιμή  προϊόντος σύμφωνα με την ετήσια ενδεικτική ποσότητα. 

5.  Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής συνολικής τιμής 
προϊόντος ή ομάδας υπερισχύει η αριθμητική συνολική τιμή. 

6.  Όλες οι τιμές θα δίνονται σε Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  

7.  Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του.  

  

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

11.1. Αποσφράγιση Προσφορών 

1.  Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, κατά το δυνατόν σύντομα μετά την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.  

2.  Με την έναρξη της διαδικασίας αποσφραγίζονται οι φάκελοι και οι Προσφορές αριθμούνται 
και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο. 

11.2. Διευκρινίσεις Προσφορών 

1. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της Προσφοράς και μέχρι την Ανάθεση της 
Συμφωνίας, καμία διευκρίνηση, τροποποίηση ή αμφισβήτηση όρου των Εγγράφων 
Διαγωνισμού ή της Προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. 
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2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες την υποβολή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων Πιστοποιητικών ή/και εναλλακτικές Πιστοποιήσεις, ή ακόμα 
και τη συμπλήρωση ελλείψεων λόγω μη υποβολής απαιτούμενων πιστοποιητικών, νοουμένου 
ότι αυτά κατέχονταν από τον Προσφέροντα πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Στην περίπτωση αυτή οι Προσφέροντες υποχρεούνται να ανταποκριθούν πριν από την 
ημερομηνία που θα τους ζητηθεί. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο από το Αρμόδιο Όργανο, 
να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της 
Προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στην 
παρούσα παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική  για 
τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

4. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις ή/και εναλλακτικές Πιστοποιήσεις, ή ακόμα και συμπλήρωση 
ελλείψεων λόγω μη υποβολής απαιτούμενων πιστοποιητικών, θα παραδίδονται εγγράφως στη 
Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά 
περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των τριών (3) εργάσιμων ημερών. 

5. Από τις διευκρινήσεις ή/και τις εναλλακτικές Πιστοποιήσεις, ή ακόμα και τη συμπλήρωση 
ελλείψεων λόγω μη υποβολής απαιτούμενων πιστοποιητικών που δίνονται από τους 
Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 

6. Σε περίπτωση που ένας Προσφέροντας παραλείψει η αποτύχει να ανταποκριθεί επαρκώς 
σε ένα τέτοιο αίτημα η Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει την προσφορά του 
για το τμήμα του διαγωνισμού που επηρεάζεται. 

11.3. Έλεγχος Δέσμευσης μη Απόσυρσης της Προσφοράς 

1.   Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης ελέγχει την 
ορθότητα και την πληρότητα της Δέσμευσης μη Απόσυρσης της Προσφοράς.  

2.     Απορρίπτονται Προσφορές των οποίων η Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς δεν 
είναι σύμφωνη με   τους όρους του Άρθρου 8 της παρούσας Πρόσκλησης. 

3.   Για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου της Δέσμευσης 
μη Απόσυρσης της Προσφοράς, η αξιολόγηση δεν συνεχίζεται. 

11.4. Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

1. Για τους Προσφέροντες που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το στάδιο ελέγχου της ορθότητας 
και της πληρότητας της Δέσμευσης μη Απόσυρσης της Προσφοράς, το Αρμόδιο Όργανο 
προχωρά στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών τους προκειμένου να διαπιστώσει την 
πληρότητά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10.3.2.  

2. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές που μετά 
τις όποιες διευκρινίσεις ή/και εναλλακτικές Πιστοποιήσεις, ή ακόμα και συμπλήρωση ελλείψεων 
λόγω μη υποβολής απαιτούμενων πιστοποιητικών δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες απαιτήσεις 
από τα Έγγραφα Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του 
Αρμοδίου Οργάνου της. 

3. Για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των τεχνικών 
προσφορών, δεν θα γίνεται περαιτέρω αξιολόγηση. 

11.5. Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 

1.  Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο θα ελέγξει το 
περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο 



Αριθμός Διαγωνισμού 11/2022                                                                                                                Σελίδα 14 από 33 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού και ειδικότερα στους όρους της 
παραγράφου 10.3.3. 

2.  Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές που δεν 
καλύπτουν τους απαιτούμενους από τα Έγγραφα Διαγωνισμού σχετικούς όρους και συνθήκες, 
η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του Αρμοδίου Οργάνου της. 

3. Σε περίπτωση που εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη ή/και λάθη από μεταφορά, το 
Αρμόδιο Όργανο θα προβαίνει σε διόρθωση όπως καθορίζεται στα εδάφια (3), (4) και (5) της 
παραγράφου 10.3.3.  

4.  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, η 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν την απόρριψη, 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.  

5.  Οι Προσφέροντες, κατασκευαστές 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 Τελωνιακής 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. 

6.  Σε περίπτωση που το Αρμόδιο Όργανο θεωρήσει μια Οικονομική Προσφορά ως 
ασυνήθιστα χαμηλή, πριν την απορρίψει, 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 69 του Ν.73(Ι)/2016. Το Αρμόδιο Όργανο εξετάζει τις διευκρινήσεις και 
αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή των διευκρινίσεων ή την απόρριψη της Προσφοράς. 

11.6. Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

1.  Για τις αποδεκτές Προσφορές το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα προχωρήσει στην 
αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών και θα προβεί στην οριστική κατάταξη των 
προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά της προσφερόμενης συνολικής τιμής ανά προϊόν όπου 
γίνεται αναφορά σε μεμονωμένα προϊόντα και της προσφερόμενης συνολικής τιμής ανά ομάδα 
όπου γίνεται αναφορά σε ομάδα προϊόντων της προσφοράς. 

2.  Ανάδοχος της Συμφωνίας ανακηρύσσεται ο Προσφέρων με τη χαμηλότερη συνολική τιμή 
ανά προϊόν όπου γίνεται αναφορά σε μεμονωμένα προϊόντα και με τη χαμηλότερη συνολική 
τιμή ανά ομάδα όπου γίνεται αναφορά σε ομάδα προϊόντων της προσφοράς στην Οικονομική 
του Προσφορά.    

3.  Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Προσφέροντες, κατά το στάδιο αξιολόγησης των 
Οικονομικών τους Προσφορών, βρεθεί ότι έχουν υποβάλει την ίδια Οικονομική Προσφορά η 
οποία αντιστοιχεί στη χαμηλότερη συνολική τιμή ανά προϊόν όπου γίνεται αναφορά σε 
μεμονωμένα προϊόντα και τη χαμηλότερη συνολική τιμή ανά ομάδα όπου γίνεται αναφορά σε 
ομάδα προϊόντων, μεταξύ όλων των Οικονομικών Προσφορών που αξιολογούνται, τότε η 
επιλογή του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της 
κλήρωσης, στην παρουσία των εν λόγω Προσφερόντων. 
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12. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

12.1. 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, αυτή με τη χαμηλότερη τιμή / χαμηλότερο κόστος.  

 
12.2. Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμού 

1. Στον Υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται έγγραφη σχετική ειδοποίηση. 

2.  Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν μέρος στο 
διαγωνισμό για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

 

12.3. 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 Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς. 

2.  Ακύρωση 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 των εγγράφων του 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 από την προκήρυξη του διαγωνισμού, ή 

στ. 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 της 
Αναθέτουσας Αρχής από τον λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης. 

12.4. Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας 

1.  Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει σχετική 
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πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας (Μέρος Β των 
Εγγράφων). Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο Προσφέρων δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της Συμφωνίας, τότε ο Προσφέρων υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο 
Άρθρο 8 του Μέρους Α των εγγραφών του διαγωνισμού. 

2.  Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο υποψήφιος ανάδοχος για υπογραφή, η Αναθέτουσα 
Αρχή 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 11.6. 
Νοείται ότι οι προσφορές θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ανάθεση. 

3.  Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Συμφωνία είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

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

β. Πρωτότυπα Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια αρχή της χώρας 
εγκατάστασης του Ανάδοχου από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής (στ) του εδαφίου (1) της παραγράφου 4.2. του Μέρους Α 
των Εγγράφων του Διαγωνισμού.  

Αρμόδια αρχή στη Κυπριακή Δημοκρατία για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών 
είναι: 

• Τμήμα Φορολογίας (Έντυπο Τ.Φ. 2004). 

• 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.  Τα τέλη χαρτοσήμανσης της Συμφωνίας που θα υπογραφεί βαρύνουν πλήρως τον 
Ανάδοχο. 
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ΜΕΡΟΣ B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Στον/στην <πόλη στην οποία υπογράφεται η Συμφωνία>, σήμερα την <ημερομηνία 
υπογραφής της Συμφωνίας>, ημέρα <ημέρα>, στην <διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής, 
όπου υπογράφεται η Συμφωνία>, 

αφενός μεν, 

Ο/Η <επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής>, ο/η οποίος/α εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
<ιδιότητα-θέση νόμιμου εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής> ο/η οποίος/α θα καλείται 
στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», 

αφ’ ετέρου, 

Ο/Η <επωνυμία Αναδόχου>, που εδρεύει στον/ην <πόλη>, οδός <οδός> 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 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
Ρητά συμφωνείται ότι τη Συμφωνία αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη: 

α. Η παρούσα Συμφωνία 

β. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού  

γ. Η Προσφορά του Αναδόχου ημερομηνίας <ημερομηνία υποβολής προσφοράς> 
και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Ανάδοχου. 

Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πιο πάνω μέρη οι πρόνοιές τους θα εφαρμόζονται 
σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
1.  Το Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η Προμήθεια ISOPROPYL ALCOHOL 

2.  Το Αντικείμενο της Σύμβασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος είναι αυτό που περιγράφεται 
στην Προσφορά του ημερομηνίας <ημερομηνία υποβολής προσφοράς Αναδόχου>, καθώς 
και στο Άρθρο 4 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Συμφωνίας είναι η ημερομηνία 
υπογραφής της παρούσας. Περίοδος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Συμφωνίας ορίζεται το 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας και σύμφωνα με τη 
παράγραφο 5.4 των εγγράφων της προσφοράς.  
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ΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
1.  Ο Ανάδοχος ορίζει ως Υπεύθυνο τον/την κύριο/κυρία <ονοματεπώνυμο>, ο οποίος φέρει 
τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης. 

2.  Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει 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 της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Η έγκριση μιας εκχώρησης/μεταβίβασης από την Αναθέτουσα Αρχή 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: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  
1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο και θα παρέχει οποιεσδήποτε 
αναγκαίες πληροφορίες/έγγραφα απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τα έγγραφα αυτά 
θα επιστρέφονται στην Αναθέτουσα Αρχή στο τέλος της περιόδου εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΤΗΡΗΣΗ 
ΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 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 της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά 
με δημοσίευση ή αποκάλυψη στοιχείων, η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι 
τελεσίδικη.  

2.  Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή 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. 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.   
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3.  Εφόσον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 του Μέρους 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 της 
Αναθέτουσας Αρχής, 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 8: ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.  Η Συμβατική Αξία ανέρχεται σε <ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)> ευρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του 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 της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
1.  Η παράδοση των προϊόντων της Συμφωνίας, γίνεται στους τόπους και το χρόνο που 
ορίζεται στις παραγράφους 5.2 και 5.3  του Μέρους Α της παρούσας Πρόσκλησης. 

2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον Υπεύθυνο Συντονιστή εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής για την ακριβή ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα κατά 
περίπτωση προϊόντα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες  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. 
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5.  Ο Ανάδοχος δύναται να κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήγει ο συμβατικός 
χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα μετάθεσής του, ή έληξε ο παραταθείς 
κατά τα ανωτέρω χρόνος 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  
τους. Η απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου καταγράφεται σε πιστοποιητικό παραλαβής ή 
απόρριψης. 

8.  Η διαδικασία ελέγχου των προϊόντων που παραδόθηκαν γίνεται με μακροσκοπική εξέταση 
ή/και πρακτική δοκιμασία, στην οποία καλείται πάντοτε να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 
Ανάδοχος.    

9.  Σε περίπτωση που επιβάλλεται από τη Συμφωνία η υποβολή της προμήθειας και σε 
οποιαδήποτε άλλη, εκτός της μακροσκοπικής, εξέταση, (π.χ. χημική ή μηχανική εξέταση, 
πρακτική δοκιμασία, συνδυασμός τρόπων εξέτασης, κλπ.), τότε δύναται να εκδίδεται 
πιστοποιητικό προσωρινής παραλαβής και πρακτικό δειγματοληψίας με σκοπό τη διενέργεια 
των καθορισμένων εξετάσεων.  

10.   Με το πέρας των εξετάσεων και με βάση τα αποτελέσματα αυτών, το Αρμόδιο Όργανο 
εκδίδει πιστοποιητικό οριστικής παραλαβής ή απόρριψης.   

11.  Το Αρμόδιο για την παραλαβή Όργανο έχει το δικαίωμα να μελετήσει το ενδεχόμενο 
αποδοχής προμηθειών οι οποίες, μετά τη διενέργεια των καθορισμένων στη Συμφωνία 
εξετάσεων, αποδεικνύεται ότι παρουσιάζουν αποκλίσεις που δεν είναι ουσιώδεις σε σχέση με 
τις προδιαγραφές ή τους όρους της Συμφωνίας, δεν επηρεάζουν τη χρήση των υπό προμήθεια 
προϊόντων και δεν επιφέρουν ουσιαστικό κόστος στην Αναθέτουσα Αρχή. Σε τέτοια περίπτωση, 
το Αρμόδιο Όργανο καταγράφει τα γεγονότα και την εισήγησή της για αποδοχή των προμηθειών 
με μειωμένη τιμή, σε ειδική έκθεση την οποία παραπέμπει στην αρμόδια Επιτροπή Αλλαγών και 
Απαιτήσεων ή σε άλλο αρμόδιο όργανο για λήψη τελικής απόφασης. Η εισήγηση του Αρμοδίου 
Οργάνου για μείωση της τιμής θα θεωρείται και θα τυγχάνει χειρισμού ως απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής η οποία στη συνέχεια προχωρεί στην έκδοση, ανάλογα με την περίπτωση, 
πιστοποιητικού παραλαβής ή απόρριψης. 
12. Σε περίπτωση απόρριψης προμηθειών, το Αρμόδιο Όργανο προσδιορίζει στο 
πιστοποιητικό απόρριψης τις συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από τους όρους της Συμφωνίας, που 
παρουσιάζει η προμήθεια και τους λόγους της απόρριψης.  

13. Σε περίπτωση απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υπό 
προμήθεια προϊόντων, η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφασή της, μπορεί να εγκρίνει την 
αντικατάσταση της συγκεκριμένης ποσότητας με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
Συμφωνίας 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 του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες από την σχετική 
νομοθεσία κυρώσεις. 
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14. Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να αντικαταστήσει τα ακατάλληλα προϊόντα, η 
Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς βλάβη όλων των άλλων δικαιωμάτων του που απορρέουν από τη 
Συμφωνίας, 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 10: 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 την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση 
που υπάρχει ήδη δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός για σκοπούς καταβολής πληρωμών από 
το Δημόσιο, δεν θα πρέπει να δηλωθεί άλλος τραπεζικός λογαριασμός, εκτός εάν ο Ανάδοχος 
επιθυμεί να καταβάλλονται από τούδε και στο εξής όλες οι πληρωμές του Δημοσίου σε άλλο 
τραπεζικό λογαριασμό. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αντιτεθεί στην επιλογή του 
Αναδόχου αναφορικά με τον τραπεζικό λογαριασμό.  

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

3.  Το τιμολόγιο να εκδίδεται στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο και να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία: Αρ. προσφοράς – περιγραφή προϊόντος – ποσότητα. 

4.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμος του 2014, ο οποίος έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28.3.2014 (Ν.38(Ι)/2014), ο Γενικός 
Λογιστής της Δημοκρατίας δύναται κατά τη κρίση του κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε 
πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, να αποκόπτει 
οποιαδήποτε οφειλόμενα από τον Ανάδοχο ποσά προς οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα ή 
Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του κράτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 
1.  Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του υπό προμήθεια προϊόντος της Σύμβασης 
με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται Ρήτρα Καθυστέρησης Παράδοσης. 

2.  Η ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, ανέρχεται σε ποσοστό <ποσοστό 
επί τοις εκατό ολογράφως (ποσοστό επί τοις εκατό αριθμητικά)> της Συμβατικής Αξίας των 
προϊόντων για τα οποία καθυστερεί η παράδοση. 

3.  Τυχόν ρήτρες που έχουν επιβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 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 <ποσοστό επί τοις 
εκατό ολογράφως (ποσοστό επί τοις εκατό αριθμητικά)> της Συμβατικής Αξίας, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, εφαρμοζομένων των ειδικά αναφερόμενων στο 
Άρθρο 16. 

 
ΑΡΘΡΟ 12: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
1.  Η Σύμβαση δεν θα εξαιρείται από τους δασμούς και φόρους, περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ.  
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ΑΡΘΡΟ 13: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
1.   Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει τη σύμβαση εάν ο Ανάδοχος αδυνατεί 
ουσιαστικά να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

2.   Η Αναθέτουσα Αρχή 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 η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται, 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.  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, αν το επιθυμεί, να λάβει αποζημίωση διακόσια ευρώ + ΦΠΑ 
(€200,00+ΦΠΑ) από τον Ανάδοχο, η οποία πρέπει να πληρωθεί σε διάστημα τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών. 

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 14: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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 15: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   
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. 

Συνταχθείσα στην ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα όπου δύο πρωτότυπα προορίζονται για 
την Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και υπογραφείσα την <ημέρα>, 
<XX/XX/20XX>. 
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Εκ μέρους και για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής: 

 

Υπογραφή: ............................................ 

 

Τίτλος:  ................................................... 

 

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

 

Μάρτυρες:  

1. Υπογραφή: ............................................. 

 

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

 

 

2. Υπογραφή: ............................................. 

 

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

 

 

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου: 

 

 

 

 

Υπογραφή: ............................................. 

 

Τίτλος:   .................................................. 

 

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

 

Μάρτυρες:  

 

1. Υπογραφή: ............................................. 

 

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

 

2. Υπογραφή: ............................................. 

 

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

«Χαρτόσημα» 
Σημείωση: Να χαρτοσημανθεί κατάλληλα με έξοδα του Αναδόχου. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 
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ΕΝΤΥΠΟ  1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΪΟΝ:  ISOPROPYL ALCOHOL  

Προϊόν (1)  ISOPROPYL ALCOHOL 

A/A Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαιτήσεις Απάντηση 

1. 
Όνομα και Ταχυδρομική Διεύθυνση 
Κατασκευαστή ή Προμηθευτή του 
Προσφέροντα 

Να δηλωθεί   

2. Χώρα Εισαγωγής Να δηλωθεί εφόσον το 
προϊόν εισάγεται   

3. Εμπορική Επωνυμία Προϊόντος Να δηλωθεί   

4. Τύπος / Type: ISOPROPYL 
ALCOHOL    

5. 
Κατάλληλο για  χρήση σε λιθογραφικά 
πιεστήρια φύλλων / Suitable for sheetfed 
offset presses. 

Ναι / Yes   

6. Συσκευασία σε πλαστικό ή μεταλλικό δοχείο / 
Packaged in plastic or metalic container. Ναι / Yes   

7. Συσκευασία / Packaging: 

Να δηλωθεί 
 

[Ο μέγιστος όγκος ανά 
συσκευασία δεν 

πρέπει να υπερβαίνει 
τα 25 λίτρα / The 

maximum weight per 
packaging must not be 
exceed than 25 liters].  

  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

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

2. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι 
τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της 
προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν 
τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που είτε είναι δήλωση για το προϊόν που 
προσφέρει είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά είτε ένα 
αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά 
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ΕΝΤΥΠΟ  2 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Διαγωνισμός Αρ. 11/2022 
1.  Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για την Προμήθεια ISOPROPYL 
ALCOHOL 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 την Αναθέτουσα Αρχή κατά 

την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθουμε για την 
υπογραφή της Σύμβασης: 

i. έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα οποιοδήποτε 
Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 
Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει 
από τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό, ή 

ii. 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 στην Αναθέτουσα Αρχή, 
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 ...................................................................... 

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

Ημερομηνία ...................................................................... 
 
 
Στοιχεία Προσφέροντος1  

Όνομα Προσφέροντος ........................................................................... 
 
 
Σημείωση 

1. Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία   
 και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 

2.   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 3 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς: Διευθυντή Κυβερνητικού Τυπογραφείου 

Θέμα: Διαγωνισμός για την Προμήθεια ISOPROPYL ALCOHOL 

Αρ. Διαγωνισμού: 11/2022 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/03/2022 και ώρα 11:00π.μ. 

1.  Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του 
Αντικειμένου της Συμφωνίας, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε το 
Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη συνημμένη Τεχνική 
Προσφορά μας και με την τιμή που δηλώνουμε στην Οικονομική Προσφορά μας. 

2.  Αν η Προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση του 
Αντικειμένου της Σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας. 

           Βεβαιώνω ότι τα προσφερόμενα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί με την άδεια του κατόχου 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν παραβιάζουν οποιεσδήποτε απαγορεύσεις ή 
περιορισμούς που προβλέπονται από το Κοινοτικό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.   

3.  Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που αναφέρεται 
στο Άρθρο 9 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει 
αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 
 

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

Όνομα Υπογράφοντα: ...................................................................................................................... 

Ιδιότητα Υπογράφοντα: .................................................................................................................... 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Υπογράφοντα: ............................................................... 

Στοιχεία Προσφέροντος1: 

Όνομα Προσφέροντος:...................................................................................................................... 

Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ:  ................................................................................................................. 

Διεύθυνση: ........................................................................................................................................ 

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

Τηλ. επικοινωνίας: .................................................... Τέλεφαξ επικοινωνίας: ...................................... 

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. 

2.   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 

 



Αριθμός Διαγωνισμού 11/2022                                                                                                              Σελίδα 28 από 33 

 

ΕΝΤΥΠΟ 4 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. 

 

Προς: Διευθυντή Κυβερνητικού Τυπογραφείου 

Θέμα: Διαγωνισμός για την Προμήθεια ISOPROPYL ALCOHOL 

Αρ. Διαγωνισμού: 11/2022 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/03/2022 και ώρα 11:00π.μ. 

Υπευθύνως δηλώνω ότι: 

Προϊόν/Προϊόντα: …………………………………………………………………………………… 

Υπεύθυνα δηλώνω ότι το/τα ποιο πάνω προϊόν (ντα) κυκλοφορεί (ούν) στην/στις αγορά (ες) του/των πιο 
κάτω κράτους (ών) μέλους (ών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και η εισαγωγή του/τους επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη της Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς:  

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

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

Επίσης δηλώνω ότι εφόσον μου ζητηθεί από την Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή θα παρουσιάσω 
αποδεικτικά στοιχεία είτε από εμένα είτε από τον κατασκευαστή είτε από τον προμηθευτή μου σχετικά με 
τις πωλήσεις του/των εν λόγω προϊόντος (ων). 

 

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

Όνομα Υπογράφοντα: .................................................................................................................... 

Ιδιότητα Υπογράφοντα: .................................................................................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Υπογράφοντα: ................................................................................... 

Στοιχεία Προσφέροντος1: 

Όνομα Προσφέροντος:.................................................................................................................... 

Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ:  ............................................................................................................... 

Διεύθυνση: ..................................................................................................................................... 

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

Τηλ. επικοινωνίας: ............................................. Τέλεφαξ επικοινωνίας: ...................................... 

Ημερομηνία: .................................................. 

 
Σημείωση  

1.  Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία  
και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 

2.   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 5 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς: Διευθυντή Κυβερνητικού Τυπογραφείου 

Θέμα: Διαγωνισμός για την Προμήθεια ISOPROPYL ALCOHOL  

Αρ. Διαγωνισμού: 11/2022 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/03/2022 και ώρα 11:00π.μ. 

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη 
αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, 
εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα 
Διαγωνισμού και την Τεχνική Προσφορά μας, για το συνολικό ποσό των €................................ 
(ολογράφως  .................................................................... Ευρώ και  ......................................... σεντ),              
συν Φ.Π.Α.   

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς 
που ακολουθεί. 

3.  Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες μας, 
μπορούμε να αναλάβουμε την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές των Εγγράφων του Διαγωνισμού. 

4.  Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο 30 ημερών από την τελευταία 
προθεσμία υποβολής των προσφορών, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα 
στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 

5. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με  τη 
γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό συμβόλαιο μεταξύ μας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αριθμός 
Προϊόντος 

Περιγραφή 
προϊόντος 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή ανά 
μονάδα 

μέτρησης σε 
ευρώ (€) χωρίς 

ΦΠΑ 
  

Ενδεικτική 
ποσότητα 
ανά έτος 

  

Συνολική Τιμή σε 
ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ 

(Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης Χ 

Ενδεικτική Ποσότητα 
ανά έτος) 

  

1 ISOPROPYL 
ALCOHOL Λίτρο / Litre  1.600  

 

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

Όνομα Υπογράφοντα: ........................................................................................................................ 

Ιδιότητα Υπογράφοντα: ...................................................................................................................... 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Υπογράφοντα: .................................................................... 
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Στοιχεία Προσφέροντος1: 

Όνομα Προσφέροντος:....................................................................................................................... 

Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ:  ................................................................................................................... 

Διεύθυνση: ......................................................................................................................................... 

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

Τηλ. επικοινωνίας: .................................................... Τέλεφαξ επικοινωνίας: ....................................... 

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. 

2.   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 6 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Προς: Διευθυντή Κυβερνητικού Τυπογραφείου 

Θέμα: Διαγωνισμός για την Προμήθεια ISOPROPYL ALCOHOL  

Αρ. Διαγωνισμού: 11/2022 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/03/2022 και ώρα 11:00π.μ. 

Υπευθύνως δηλώνω ότι: 

α. Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος μου, ούτε και υφίσταται παραδοχή μου για: 

(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.  

Νοείται ότι, η υποχρέωση του αποκλεισμού μου από την Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζεται επίσης όταν 
το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή υπάρχει 
παραδοχή, 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,  
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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.  

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

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αριθμός Διαγωνισμού 11/2022                                                                                                              Σελίδα 33 από 33 

 

ΕΝΤΥΠΟ 7 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 1441 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 
 

Εγώ/ Εμείς ο/η/οι κάτωθι υποφαινόμενος/η/οι με την παρούσα  σας εξουσιοδοτώ/ούμε όπως 
στο εξής καταβάλλετε με έμβασμα ηλεκτρονικά στο τραπεζικό μου/μας λογαριασμό, 
οποιαδήποτε ποσά καθίστανται πληρωτέα προς εμένα/εμάς από οποιαδήποτε Κυβερνητική 
Υπηρεσία μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής 
Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS).   
Για το σκοπό αυτό παραθέτω/ουμε πιο κάτω τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία του Τραπεζικού 
μου/μας λογαριασμού που τηρείται σε Ευρώ. Επιπρόσθετα επισυνάπτω φωτοαντίγραφο 
μέρους της κατάστασης του τραπεζικού μου λογαριασμού (στο οποίο δεν φαίνονται 
οποιεσδήποτε συναλλαγές) όπου παρουσιάζονται μόνο το όνομα της Τράπεζας, ο 
κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού, ο κωδικός και το όνομα του υποκαταστήματος (όπου 
εφαρμόζεται) και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού μου /μας (ΙΒΑΝ – International Bank 
Account Number).  
Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι νεότερης γραπτής ειδοποίησης από εμένα/εμάς. 
   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(Κατόχου του Λογαριασμού)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
(για Φυσικά Πρόσωπα)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για Εταιρείες)  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
(Οδός και αριθμός ή Ταχυδρομική Θυρίδα)  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙΟ  

ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ & ΟΝΟΜΑ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ / 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  (ΙΒΑΝ) 
 

C Y                           

 
 
________________________         _______________________________________________ 
Υπογραφή Εξουσιοδοτούντος        Όνομα Εξουσιοδοτούντος (σε περίπτωση νομικής οντότητας) 
 
Ημερομηνία:____/_____/20____ 
 
(Εάν είναι εταιρεία ή μη φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση αυτή να σφραγισθεί στο μέρος δίπλα 
από το όνομα του εξουσιοδοτούντος  με την σφραγίδα της εταιρείας) 
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