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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Λευκωσίας

Εθνικό
αναγνωριστικό:

Ταχ. διεύθυνση:

Τ.Θ. 21015

Πόλη:

Λευκωσία

Χώρα:

Κύπρος

Σημείο(α) επαφής:

ΕΡΣΛ

Υπόψη:

Κώστας Μσαυροκορδάτος

Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:

Costas.Mavrocordatos@nicosiamunicipality.org.cy

Ταχ. κώδικας:

1500

Τηλέφωνο:

+357 22797539

Φαξ:

+357 22767923

Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL):
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από:
Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A.I
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον
ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A.II
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A.III
I.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ)
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή
αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους
Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/υπηρεσία ή
διεθνής οργανισμός

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Άμυνα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Περιβάλλον
Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις
Υγεία
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
Κοινωνική προστασία
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Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
Εκπαίδευση
Άλλο (να προσδιοριστεί):

I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:
ναι

όχι

(Εάν ναι, περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές μπορούν να δοθούν στο παράρτημα Α)

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή
Ανάπλαση Παλαιού Δημαρχείου στην εντός των τοιχών πόλη της Λευκωσίας – Φάση Δ
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
[Επιλέξτε μόνο μία κατηγορία – έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες – η οποία αντιστοιχεί περισσότερο στον ειδικό στόχο της
σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) σας]
(α) Έργα

(β) Προμήθειες

Εκτέλεση

Αγορά

Κατηγορία υπηρεσιών αριθ.

Σχεδιασμός και εκτέλεση

Χρηματοδοτική μίσθωση

Πραγματοποίηση, με
οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου
το οποίο ανταποκρίνεται στις
επακριβώς οριζόμενες από τις
αναθέτουσες αρχές απαιτήσεις

Ενοικίαση

(Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ.
παράρτημα II της οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Κύριος τόπος των έργων

(γ) Υπηρεσίες

Αγορά-μίσθωση
Συνδυασμός αυτών
Κύριος τόπος παράδοσης

Κύριος τόπος παροχής

Κωδικός NUTS CY000
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά
Δημόσια σύμβαση
Τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου
Τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ)
II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία-πλαίσιο (κατά περίπτωση)
Συμφωνία-πλαίσιο με πλείονες φορείς

Συμφωνία-πλαίσιο με ένα φορέα

Αριθμός
Ή, κατά περίπτωση,ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων
στην προβλεπόμενη συμφωνία-πλαίσιο
Διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου:
Διάρκεια σε έτη:

ή μήνα(ες):

Αιτιολόγηση για συμφωνία-πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:
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Εκτιμώμενη συνολική αξία των αγορών καθόλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου (κατά περίπτωση,
ποσά):
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ:
ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:
και

Νόμισμα:

Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν: (εφόσον είναι γνωστές):
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών)
Ανάπλαση δρομων και ανακαίνιση προσόψεων επι των Οδών Πειραιώς, Ισαάκειου Κομνηνού, Επτανήσου και τμήμα της
οδού Πατριάρχη Γρηγορίου
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

45453100

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

45233120

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

II.1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
ναι

όχι

II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται)
ναι

όχι

Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για (σημειώστε μόνον ένα τετραγωνίδιο):
μόνον ένα τμήμα
ένα ή περισσότερα τμήματα
όλα τα τμήματα
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
ναι

όχι

II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση)
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 1150000.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση)
ναι

όχι

Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:
Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:
σε μήνες:

ή ημέρες:

(από την ανάθεση της σύμβασης)

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση)
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Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί
ναι

όχι

Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά περίπτωση):

ή εύρος: μεταξύ

και

II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 10

ή ημέρες:

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση)
Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς
Εγγύση πιστής εκτέλεσης 5% του ποσού συμβολαίου
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά
περίπτωση)
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 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 και που έχουν καταβάλει το αντίτιμο για την αγορά των
εγγράφων διαγωνισμού εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην παράγραφο 2.13. Νοείται ότι ο ΕΟΧ καθορίζεται από την
Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε
τροποποιείται.
2. Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε κάθε εσωτερικό υπεργολάβο ή προμηθευτή που
προτείνεται στην Προσφορά ότι θα αναλάβει την εκτέλεση ή προμήθεια, ανάλογα με την περίπτωση, ποσοστού του Έργου
που υπερβαίνει το 10% του Ποσού Προσφοράς.
3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Στην
περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, υποχρεούται να
περιβληθεί τη νομική μορφή της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού.
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση)
ναι

όχι

Εάν ναι, περιγραφή των ειδικών όρων
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:
1. Η Κατηγορία του Έργου είναι Οικοδομικά Έργα και κατατάσσεται στην Γ’ Τάξη και Τεχνικά Έργα και κατατάσσεται στην
Γ’ Τάξη, όπου οι όροι «Κατηγορία» και «Τάξη» έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής και Ελέγχου
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος.
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2. Επιπρόσθετα, για να δικαιούται κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών και/ή νομικών προσώπων να
συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω ελάχιστες προϋποθέσεις:
2.1 Σε περιπτώσεις φυσικών ή νομικών πρόσωπων, αυτά:
α. πρέπει να κατέχουν ετήσια άδεια που εκδίδεται δυνάμει του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και
Τεχνικών Έργων Νόμου, ανανεωμένη για το τρέχον έτος, για την εκτέλεση έργων της Κατηγορίας και Τάξης του Έργου, όπως
καθορίζονται στην παράγραφο 3.1, ή ανώτερης Τάξης ή
β. πρέπει να κατέχουν ετήσια άδεια της ίδιας Κατηγορίας και κατώτερης Τάξης, αλλά να κατέχουν πιστοποιητικό του
Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων από το οποίο να φαίνεται ότι διαθέτουν
τουλάχιστον την πείρα για έργα της Κατηγορίας και Τάξης του Έργου, ή
γ. πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σε επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσης τους, εφόσον τηρούνται τέτοια μητρώα
και να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για απόκτηση της ετήσιας άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο
(α) πιο πάνω. Για τα Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επαγγελματικά μητρώα προσδιορίζονται στο Παράρτημα VΙΙΙ
Α του Ν.12(Ι)/2006 (Άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς που ικανοποιούν τα κριτήρια
της παραγράφου 3.3.8 θεωρούνται ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση της ετήσιας άδειας
που αναφέρεται στην παράγραφο (α).
2.2 Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών φυσικών και/ή νομικών προσώπων, τουλάχιστον ένα από τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει
να πληροί τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου 3.3.5.1 πιο πάνω. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση συνομολογείται
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου.
3. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις
παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση:
α. να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά με απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία
(όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παράγραφος
1 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Νοεμβρίου 1995), ή για νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/
ΕΚ),
β. να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές
ή κανονιστικές πράξεις
γ. να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις
δ. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε
αδικήματος σχετικά με αδήλωτη ή παράνομη απασχόληση εργοδοτουμένων τα τελευταία τρία χρόνια, βάσει αποφάσεως η
οποία έχει ισχύ δεδικασμένου
ε. Να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αδικήματος σχετικά με
παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό τα τελευταία τρία χρόνια, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με
οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή
στ. να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την
πληρωμή των φόρων και τελών κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη
νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι
ζ. να έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των ανωτέρω και δεν έχουν προβεί σε σοβαρές
ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών.
4. Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής
της παραγράφου 3 ισχύουν για κάθε ένα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία και αν ένας συμμετέχων δεν πληροί μία από τις
προϋποθέσεις αυτές, η υποβληθείσα Προσφορά της κοινοπραξίας αποκλείεται του διαγωνισμού και δεν αξιολογείται.
III.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την
αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων
(κατά περίπτωση):

III.2.3) Τεχνική ικανότητα
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την
αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

(κατά περίπτωση):
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i. ο αριθμός των εργοδοτούμενων πολιτικών μηχανικών
να μην είναι μικρότερος από ένα (1), με σχετική πείρα
μεγαλύτερη από δέκα (10) χρόνια.
ii. κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει
τουλάχιστον ένα οικοδομικό έργο αξίας τουλάχιστον
€500.000,00, ή τουλάχιστον δύο οικοδομικά έργα αξίας
τουλάχιστον €300.000,00 το κάθε ένα που αφορούν
πλήρη συντήρηση/αποκατάσταση υφιστάμενης κηρυγμένης
διατηρητέας παραδοσιακής οικοδομής ή οικοδομής που
είναι κηρυγμένη αρχαίο μνημείο σύμφωνα με τον Περί
Αρχαιοτήτων Νόμο. (Σε περίπτωση που οι πιο πάνω
οικοδομές αποτελούν μέρος έργου να δίνεται η αξία που
αφορά τις συγκεκριμένες οικοδομές επιβεβαιωμένη από
τον επιβλέποντα Αρχιτέκτονα). Για την απόδειξη του πιο
πάνω όρου θα πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα:
(1) αριθμός διατάγματος κήρυξης των οικοδομών, (2)
βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης/
αποκατάστασης από τον επιβλέποντα Αρχιτέκτονα ή/και
την υπεύθυνη Κυβερνητική Υπηρεσία και (3) τελευταίο
Πιστοποιητικό πληρωμής που να αποδεικνύει την αξία και
το ποσοστό συμπλήρωσης του έργου ή περίληψη τελικού
λογαριασμού. Η έννοια «συμπλήρωση» σημαίνει κατά 80%.
iii. κατά τα τελευταία πέντε χρόνια να έχει συμπληρώσει
τουλάχιστον ένα τεχνικό έργο αξίας τουλάχιστον
€1.000.000,00, ή τουλάχιστον δύο τεχνικά έργα αξίας
τουλάχιστον €900.000,00 το κάθε ένα που αφορούν
ανάπλασή δρόμων, πεζοδρόμων κλπ. και να υπάρχει
εμπλοκή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ηλεκτρισμού,
τηλεπικοινωνιών, αποχετεύσεων, υδατοπρομήθειας κλπ.).
(Σε περίπτωση που οι πιο πάνω εργασίες αποτελούν
μέρος έργου να δίνεται η αξία που αφορά
τις συγκεκριμένες εργασίες επιβεβαιωμένη από τον
επιβλέποντα Αρχιτέκτονα). Για την απόδειξη του πιο
πάνω όρου θα πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα:
(1) βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών από τον
επιβλέποντα Αρχιτέκτονα/Μηχανικό ή/και την υπεύθυνη
Κυβερνητική Υπηρεσία και (2) τελευταίο πιστοποιητικό
πληρωμής που να αποδεικνύει το ποσοστό συμπλήρωσης
του έργου ή περίληψη τελικού λογαριασμού. Η έννοια
«συμπλήρωση» σημαίνει κατά 80%.
iv. να κατέχει εν ισχύ Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων
που αφορά τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων που
προκύπτουν από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις ή
άλλες δραστηριότητες και που εμπίπτουν στις κατηγορίες
αποβλήτων, με βάση τον Πίνακα Αποβλήτων (Παράρτημα
ΧΧ), που διενεργεί για ολοκλήρωση των προνοιών της
Σύμβασης αυτής σύμφωνα με των Περί Στερεών και
Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από
Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του
2011, ή την αντίστοιχη Νομοθεσία που ισχύει στη χώρα
εγκατάστασης τους.
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος
Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι
ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά
από τα μέλη της κοινοπραξίας.
Κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, όλα
τα πρόσωπα με ειδικότητα που ανήκει σε κλάδο της
μηχανικής επιστήμης τα οποία δηλώνονται, θα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένα, με ισχύουσα άδεια, στο Επιστημονικό
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Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σύμφωνα με τον
περί ΕΤΕΚ Νόμο (Βλέπε Ιστοσελίδα www.etek.org.cy), ή σε
αντίστοιχο σώμα της χώρας προέλευσης τους.
Ένας Προσφέρων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες
άλλων φορέων για να αποδείξει την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων της παραγράφου 3.3.8 του Τόμου Α
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή ο Προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει
ότι:
(α) για την εκτέλεση της Σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του
τους αναγκαίους πόρους,
(β) οι φορείς αυτοί διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και
(γ) οι φορείς αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής
της παραγράφου 3.3.6. του Τόμου Α.
III.2.4) Παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις (κατά περίπτωση)
Η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνον σε προστατευόμενα εργαστήρια
Η σύμβαση εκτελείται μόνον στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων απασχόλησης
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας
Ανοικτή
Κλειστή
Επισπευσμένη κλειστή

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας:

Με διαπραγμάτευση

Οι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί
ναι

όχι

Εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των
οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί, στο πλαίσιο
του τμήματος VI.3) Πρόσθετες Πληροφορίες
Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας:

Ανταγωνιστικός διάλογος
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]
Χαμηλότερη τιμή
ή
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με
τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρατίθενται ανάλογα με τη
στάθμισή τους ή κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που η στάθμισή τους δεν είναι δυνατή
για εμφανείς λόγους)
τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή
διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
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Στάθμιση
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Κριτήρια

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Στάθμιση

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας
ναι

όχι

Εάν ναι, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική δημοπρασία (κατά περίπτωση)
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά περίπτωση)
78/2013
IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση
ναι

όχι

Εάν ναι,
Πρoκαταρκτική προκήρυξη

Προκήρυξη για προφίλ αγοραστή

Αριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ:

της

(ηη/μμ/εεεε)

Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις (κατά περίπτωση)
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου)
Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα
Ημερομηνία:

(ηη/μμ/εεεε)

Ώρα:

Έγγραφα έναντι αντιτίμου
ναι

όχι

Εάν ναι, τιμή (ποσά):

Νόμισμα:

Όροι και τρόπος πληρωμής:
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία:
15/11/2013

(ηη/μμ/εεεε)

Ώρα: 10:00

IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
Επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) της ΕΕ:
ES

CS DA DE ET

Άλλο:

EL

EN FR

IT

LV

LT

HU MT NL

PL

PT

SK SL

FI

SV

BG GA RO
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IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία)
Έως:

(ηη/μμ/εεεε)

ή Διάρκεια σε μήνα(ες): 6

ή ημέρες: (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών)

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία:
15/11/2013

(ηη/μμ/εεεε)

Ώρα:

Τόπος (κατά περίπτωση): Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Λευκωσίας, στα Κεντρικά Γραφεία στη Πλατεία Ελευθεραίς
Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά περίπτωση)
ναι

όχι

Δήμαρχος ή εκπρόσωπός του και Δημοτικός Γραμματέας ή εκπρόσωπός του
Αρμόδιοι Λειτουργοί και εκπρόσωποι του Γενικού Ελεγκτή και της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά περίπτωση)
ναι

όχι

Εάν ναι, εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ
ναι

όχι

Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση)
Τα έγγραφα μπορούν να
www.eprocurement.gov.cy

λαμβάνονται

με

ευθύνη

του

Οικονομικού

Φορέα,

μέσα

από

την

ιστοσελίδα

VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία:

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Ταχ. διεύθυνση:

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820

Πόλη:

Λευκωσία

Ταχ. κώδικας:

1304

Χώρα:

Κύπρος

Τηλέφωνο:

+357 22445100

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

tra@aap.gov.cy

Φαξ:

+357 22445107

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):

http://www.tra.gov.cy

Εθνικό
αναγνωριστικό:

Φορέας αρμόδιος για διαδικασίες διαμεσολάβησης (κατά περίπτωση)
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό
αναγνωριστικό:
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Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:
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Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών (συμπληρώστε τον τίτλο VI.4.2 ή , εάν χρειάζεται, τον τίτλο VI.4.3)
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την(τις) προθεσμία(ες) υποβολής προσφυγών:
1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, 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 Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης
και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της
Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).
2. Για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι
επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται
στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy.
3. Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών
αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των
Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία:

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Ταχ. διεύθυνση:

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820

Πόλη:

Λευκωσία

Ταχ. κώδικας:

1304

Χώρα:

Κύπρος

Τηλέφωνο:

+357 22445100

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

tra@aap.gov.cy

Φαξ:

+357 22445107

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):

http://www.tra.gov.cy

Εθνικό
αναγνωριστικό:

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
04/10/2013 (ηη/μμ/εεεε)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ
I) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επίσημη επωνυμία:

Δήμος Λευκωσίας

Ταχ. διεύθυνση:

Πλατεία Ελευθερίας, Ταχ. Θυρ. 21015

Πόλη:

Λευκωσία

Χώρα:

Κύπρος

Σημείο(α) επαφής:

ΕΡΣΛ

Υπόψη:

Μαρίλιας Χριστοδούλου

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Marilia.Christodoulou@nicosiamunicipality.org.cy Φαξ:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):

http://www.lefkosia.eu

Εθνικό
αναγνωριστικό:
Ταχ. κώδικας:

1500

Τηλέφωνο:

+357 22797536
+357 22681872

11/ 11
TED24_ 04/10/2013- ID:2013-000758
Ανάπλαση Παλαιού Δημαρχείου στην εντός των τοιχών πόλη της Λευκωσίας – Φάση Δ

Πρότυπο έντυπο 2 - EL

II) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ)
Επίσημη επωνυμία:

Δήμος Λευκωσίας

Ταχ. διεύθυνση:

Πλατεία Ελευθερίας, Ταχ. Θυρ. 21015

Πόλη:

Λευκωσία

Χώρα:

Κύπρος

Σημείο(α) επαφής:

ΕΡΣΛ

Υπόψη:

Χρυστάλλας Baldwin

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

chrystalla.baldwin@nicosiamunicipality.org.cy

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):

http://www/lefKosia.eu

Εθνικό
αναγνωριστικό:
Ταχ. κώδικας:

1500

Τηλέφωνο:

+357 22797574

Φαξ:

+357 22681872

III) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επίσημη επωνυμία:

Δήμος Λευκωσιας

Ταχ. διεύθυνση:

Πλατεία Ελευθερίας, Ταχ. Θυρ. 21015

Πόλη:

Λευκωσία

Χώρα:

Κύπρος

Σημείο(α) επαφής:

Δήμος Λευκωσιας

Υπόψη:

Ειρήνης Αχιλλέως

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

irene.achilleos@nicosiamunicipality.org.cy

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):

http://www.lefkosia.eu

Εθνικό
αναγνωριστικό:
Ταχ. κώδικας:

1500

Τηλέφωνο:

+357 22797224

Φαξ:

+357 22672891

