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Παράρτημα Αποδεκτών

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ : ΓΛ/ΣΠ/ΕΔ 54
ΑΡ.ΣΠ.: ΓΛ07/2022

θέμα: Συμφωνίες πλαίσιο για την Προμήθεια Μπαταριών Οχημάτων
Αρ. Διαγωνισμού Γ.Λ. 07/2022

c

1. To Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, έχει διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό για την
προμήθεια μπαταριών οχημάτων και ως Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή της όλης
διαδικασίας, έχει συνάψει σχετικές Συμφωνίες, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την
ημερομηνία υπογραφής τους (15 Νοεμβρίου) και έχουν διάρκεια 36 μήνες (με δικαίωμα
επέκτασης ακόμα 12 μήνες). Κατά την διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας θα διεξάγονται μίνι
διαγωνισμοί κάθε έξι (6) μήνες για κάθε Ομάδα, για την ανάθεση της Προμήθειας των
Προϊόντων. Οι Ομάδες των προϊόντων καθώς και οι κατά περίπτωση Ανάδοχοι παρατίθενται
για εύκολη αναφορά στον πίνακα που ακολουθεί:

Ομάδες Περιγραφή Ομάδων Ανάδοχος για την
κάθε Ομάδα για το Ιο εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PANOS ENGLEZOS LTD

ΟΜΑΔΑ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ PANOS ENGLEZOS LTD

ΟΜΑΔΑ 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ START-STOP ΚΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

LAGROME TRADING LTD
για το είδος 28
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Ομαδες Περιγραφή Ομάδων
Ανάδοχος για την

κάθε Ομάδα για το 1ο εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ 3
(συνέχεια)

PANOS ENGLEZOS LTD
για τα είδη 29,30,31

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
PANOS ENGLEZOS LTD

για τα είδη 42,43,44,45,46,47 και 48

2. Κατακυρωμένα Προϊόντα και Κατακυρωθείσες Τιμές

Πρόσβαση στο κείμενο της κάθε υπογραφείσας Συμφωνίας, για πλήρη ενημέρωση των
ειδών που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα, όπως μεταξύ άλλων, τις προδιαγραφές των
προϊόντων όλων των Ομάδων, τις υποχρεώσεις του Αναδόχου κ.α., παρέχεται μέσω της
ιστοσελίδας του Συστήματος και συγκεκριμένα στην ιστοσελιδα www.eprocurement.gov.cy.

Μετά την εισαγωγή στο σύστημοχ (με τους προσωπικούς κωδικούς εισδοχής), κάτω από τον
τίτλο «Πληροφορίες» υπάρχει ο σύνδεσμος «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις». Στο
παράθυρο που θα ανοίξει πατώντας τον σύνδεσμο αυτό, πρέπει να επιλεγεί το πεδίο
«Συμφωνίες Πλαίσιο για την προμήθεια Μπαταριών Οχημάτων» όπου και θα μπορούν να
ληφθούν, υπό μορφή συμπιεσμένου αρχείου, οι υπογραφείσες Συμφωνίες.

3. Παραννελίες

Οι Αναθέτουσες Αρχές του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εφεξής
καλούμενες, οι Αγοραστές, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο συνημμένο Πίνακα
Αποδεκτών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), είναι οι αποδέκτες του παρόντος Ενημερωτικού Δελτιου και
μπορούν, επικαλούμενοι τις υπογραφείσες Συμφωνίες, να τοποθετούν παραγγελίες από τις
προαναφερόμενες ομάδες προϊόντων, χωρίς τη διενέργεια οποιουδήποτε διαγωνισμού.

Νοείται ότι οι παραγγελίες πρέπει να υποβάλλονται από τους Αγοραστές, εφόσον υπάρχουν
οι διαθέσιμες πιστώσεις και είναι ευθύνη του εκάστοτε αρμόδιου λειτουργού να
διασφαλίσει πριν την υποβολή της παραγγελίας ότι το σχετικό κονδύλι υπάρχει και ότι έχει
δεσμευτεί και ο οποίος θα πρέπει να μεριμνά για τη συμπερίληψη αντίστοιχης πρόνοιας
στον Π/Υ του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η παράδοση και τελική παραλαβή των
υλικών δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του ιδίου έτους.

Οι παραγγελίες θα υποβάλλονται απευθείας από τους Αγοραστές προς τον κατά περίπτωση
Ανάδοχο, κάνοντας χρήση τους «η-Καταλόγους» - που είναι αναρτημένοι στο Σύστημα,
όπως αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο.
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Αναφορικά με τα προϊόντα της Ομάδας 4, OL παραγνελίες από τους Αγοραστές θα γίνονται
συγκεντρωτικά και όχι τμηματικά.

Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καθορισμένη ελάχιστη ποσότητα κάθε παραγγελίας ενώ το
κόστος παράδοσης, φόρτωσης/εκφόρτωσης των προϊόντων στους χώρους που
υποδεικνύουν οι Αγοραστές συμπεριλαμβάνεται σης προσφερόμενες από τον Ανάδοχο
τιμές.

4. Αποδοχη/Απόρριφη Παραννελίας

Η αποδοχή μιας υποβληθείσας παραγγελίας δημιουργεί συμβατική δέσμευση μεταξύ του
Αγοραστή και του Αναδόχου, για την αγορά και παράδοση των παραγγελθέντων
Προϊόντων. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας
Πλαίσιο. Ο Ανάδοχος δύναται, κατά την κρίση του, να απορρίπτει παραγγελίες όταν
υποβάλλονται εκτός του πλαισίου που καθορίζεται στους όρους της Συμφωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον Αγοραστή για την απόφαση
του να αποδεχθεί ή να απορρίψει την Παραγγελία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη
λήψη της Παραγγελίας για προϊόντα των Ομάδων 1, 2 και 3 και εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών για προϊόντα της Ομάδας 4. Ο Ανάδοχος δύναται να απορρίψει την παραγγελία
μόνο εφόσον η εν λόγω απόρριψη είναι δικαιολογημένη σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο. Σε περίπτωση απόρριψης της παραγγελίας, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τον Αγοραστή και τη Συντονιστική
Αναθέτουσα Αρχή. Οποιαδήποτε απόρριψη παραγγελίας, η οποία δεν είναι σύμφωνη με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο, θεωρείται αδικαιολόγητη
αποτυχία του Ανάδοχου να ολοκληρώσει την παραγγελία.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτυγχάνει να ενημερώσει τον Αγοραστή για την απόφαση
του vex αποδεχθεί ή να απορρίψει την παραγγελία στο χρόνο που ορίζεται πιο πάνω, η
παραγγελία θα θεωρείται αποδεχθείσα.

5. Ρυθμίσεΐζ Παράδοσης Προϊόντων

5.1 Τόπος παράδοσης

Τα Προϊόντα θα παραδίδονται στις τοποθεσίες που θα καθορίζονται στην κάθε παραγγελία
από τους Αγοραστές.

Αναφορικά με τα προϊόντα των ομάδων 1, 2 και 3, ο Αγοραστής δύναται με την αποδοχή
της παραγγελίας από τον Ανάδοχο, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 7, να παραλάβει τα
προϊόντα άμεσα από το χώρο διοχνομής του Αναδόχου.

5.2 Χρόνος και τρόπος παράδοσης

Με την αποδοχή μιας Παραγγελίας (Άρθρο 14), ο Ανάδοχος υποχρεούται πάραυτα και σε
κάθε περίπτωση να παραδίδει τα Προϊόντα στο χρόνο και τόπο που θα καθορίζεται από τον
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Αγοραστή σε κάθε Παρανγελία. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 2
ημερών από την υποβολή της Παραγγελίας για προϊόντα των Ομάδων 1, 2 και 3 και 6
μηνών για προϊόντα της Ομάδας 4. Ο χρόνος αυτός δύναται να μειωθεί με τη σύμφωνη
γνώμη του Ανάδοχου. Ειδικότερα για τις παλαιές/ακατάλληλες μπαταρίες (της Ομάδας 4) ο
Ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει γ\.α σκοπούς ανακύκλωσης, τουλάχιστον
ισάριθμη, ποσότητα άχρηστων ίδιου τύπου μπαταριών. Οι εν λόγω μπαταρίες θα είναι
κατάλληλα συσκευασμένες ανά τύπο σε μπαλέττα (όπου απαιτείται) με μέριμνα του
Αγοραστή. Νοείται ότι ο Ανάδοχος θα εκδίδει πιστωτική βεβαίωση στον Αγοραστή, με βάση
την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση για παραλαβή τυχόν υπολειπόμενης ποσότητας
παλαιών/ακατάλληλων μπαταριών που θα προκύπτει από κάθε παραγνελία.

Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τα προϊόντα των ομάδων 1, 2 και 3, η Συντονιστική
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να χορηγήσει προς τον Ανάδοχο, παράταση αναφορικά με την
έναρξη παράδοσης των προϊόντων, η οποία δεν θα ξεπερνά τις 90 ημέρες από την ημέρα
υπογραφής της Συμφωνίας ή της ημερομηνίας επικαιροποίησης του Καταλόγου Τιμών
(παράρτημα III), σύμφωνα με τη διαδικασία των μίνι διαγωνισμών (άρθρο 5). Τέτοια
παράταση δύναται να χορηγηθεί μόνο στις περιπτώσεις όπου τοποθετήθηκαν μεγάλος
όγκος παραγγελιών ή παραγγέλθηκαν προϊόντα τα οποία δεν αφορούν ευρέως
διαδεδομένα προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας
ή μετά από κάθε διαδικασία μίνι διαγωνισμού (άρθρο 5).

Για προϊόντα της Ομάδας 4, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί κάθε φορά τον αρμόδιο
λειτουργό του Αγοραστή, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να
παραδώσει τα προϊόντα, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες μέρες νωρίτερα.

5.3 Έλεγχος και παραλαβή παραδοτέων

Η παραλαβή των προϊόντων απαιτείται όπως γίνεται, είτε από Επιτροπές Παραλαβής, κατά
τα οριζόμενα στον Κανονισμό με αρ. 25 και 26 των περί Διαχείρισης της Εκτέλεσης
Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από
Διαδικασίες Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Κανονισμούς του 2016 (ΚΛΠ 138/2016), είτε
από τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς του κάθε Αγοραστή.

Τονίζεται ότι είναι ευθύνη του εκάστοτε Αγοραστή να ελέγξει αν τα προϊόντα
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, πριν την οριστική παραλαβή τους.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργειται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, ως ορίζεται
στους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο, στην οποία καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, ο Ανάδοχος.

6. Πληρωμές

Οι πληρωμές θα γίνονται από τους Αγοραστές προς τον Ανάδοχο, σε Ευρώ στον τραπεζικό
λογαριασμό του Αναδόχου, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συμφωνίας.
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Ο χρόνος μεταξύ του χρονικού σημείου έναρξης του δικαιώματος αμοιβής του Ανάδοχου,
όπως αυτό προσδιορίζεται στη Συμφωνία, και της ημερομηνίας χρέωσης του λογαριασμού
του Αγοραστή, δεν πρέπει να ξεπερνά το χρονικό διάστημα των τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών.

7. Εννύηση Καλής Λειτουρνίας.

Όλες οι μπαταρίες καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με την οποία ο
Ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με δικά του έξοδα, όπως παρακάτω:

i. 18 μηνών για όλες τις προσφερόμενες μπαταρίες ανοικτού και κλειστού τύπου

ii. 36 μηνών για όλες τις προσφερόμενες μπαταρίες τύπου AGM

iii. 6 μηνών για όλες τις προσφερόμενες μπαταρίες μοτοσυκλετών

Για την υποβολή απαίτησης αντικατάστασης μιας μπαταρίας απαιτείται η εξασφάλιση
από τον Αγοραστή, της σύμφωνης γνώμης του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών.

8. Οι Αγοραστές, καλούνται να προμηθεύονται τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις
προαναφερθείσες Συμφωνίες, για την κάλυψη των αναγκών τους, τηρώντας τους όρους της
και αντλώντας όλα τα οφέλη που προκύπτουν από μια τέτοια διαδικασία.

9. Σύμφωνα με την απόφαση 71.065 του Υπουργικού Συμβουλίου, η πραγματοποίηση αγορών
μέσω Συμφωνιών Πλαίσιο υιοθετήθηκε ως Κυβερνητική Πολιτική. Ωστόσο, δίνεται ως
ασφαλιστική δικλείδα, η δυνατότητα οτις Αναθέτουσες Αρχές (Αγοραστές) να προκηρύξουν
δικό τους διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία και να μην
χρησιμοποιήσουν τη Συμφωνία Πλαίσιο για ικανοποίηση των αναγκών τους, νοουμένου
όμως ότι τεκμηριώνουν ότι δύναται να εξασφαλίσουν την ίδια τουλάχιστο ποιότητα, σε
καλύτερους συνολικούς όρους ή τιμές από εκείνους της Συμφωνίας Πλαίσιο. Νοείται ότι,
πριν οποιοσδήποτε Αγοραστής προχωρήσει σε διαδικασίες εκτός της Συμφωνίας Πλαίσιο
θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας τεκμηριώνοντας
τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να το πράξει.

10. Παρακαλώ όπως για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή οποιαδήποτε προβλήματα
αντιμετωπίσετε και έχουν σχέση με την εφαρμογή της Συμφωνίας καθώς και για τυχόν
εισηγήσεις για βελτίωση της, αποτείνεστε στην Λχια (Τθ) Έφη Νικολάου/ αρ. τηλεφώνου
22602267 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση efnicolaou<S>.treasury.ctov.cv

tί
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Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
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