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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο
2.1
Αριθμός Διαγωνισμού 138/2017
2.2
Αντικείμενο
της Ο Δήμος Λευκωσίας με την ολοκλήρωση του
Σύμβασης
έργου της Ανάπλασης της Πλατείας
Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου
δέχεται αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από οικονομικούς φορείς για μίσθωση της
καφετέριας που βρίσκεται στην δυτική τάφρο,
πλησίον της εξόδου από το χώρο
στάθμευσης της λεωφόρου Ομήρου και
πλησίον του παιδότοπου που θα υπάρχει στο
έργο.
2.3
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13
2.14

Προϋπολογισμός
Σύμβασης
Κριτήριο Ανάθεσης

Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000)
ευρώ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά
Αναθέτουσα Αρχή
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αρμόδιος Λειτουργός Μαρία Ιωάννου
Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία
22797234
22677166
Maria.ioannou@nicosiamunicipality.org.cy
Περίοδος
διάθεσης Έως
την
<προθεσμία
υποβολής
Εγγράφων
προσφορών>
Διαγωνισμού
Τόπος
διάθεσης
Εγγράφων
Διαγωνισμού
Τρόπος
παραλαβής
Εγγράφων
Διαγωνισμού

Μέσω της ιστοσελίδας του
Λευκωσίας www.lefkosia.eu

Δήμου

Δωρεάν πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας
του Δήμου Λευκωσίας www.lefkosia.eu.
Τονίζεται ότι για να λογίζεται κάποιος ως
Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, θα
πρέπει πριν την λήψη των εγγράφων του
διαγωνισμού να συμπληρώσει τα στοιχεία
του στο ειδικό έντυπο που υπάρχει στο
χώρο του διαγωνισμού για να μπορεί να
λαμβάνει πληροφορίες που μπορεί να
δημοσιευθούν κατά την διάρκεια του
διαγωνισμού

Τιμή
διάθεσης
Δωρεάν
Εγγράφων
Προθεσμία Υποβολής
• Έως <ημερομηνία - ώρα>
Σχολίων / Ερωτήσεων
/ Εισηγήσεων
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο
Χρόνος και τόπος
ανοικτής συνάντησης
(εάν εφαρμοστεί)
Χρόνος και τόπος
επιτόπιας επίσκεψης
(εάν εφαρμοστεί)

2.16
2.18
2.19
2.20

2.21
2.25
2.26

Αποστολή
απαντήσεων από την
Αναθέτουσα Αρχή
Διάρκεια
ισχύος
Προσφορών
Γλώσσα
σύνταξης
Προσφοράς
Νόμισμα Προσφοράς
Τόπος
υποβολής
Προσφορών

•

Δεν εφαρμόζεται

•

Δεν εφαρμόζεται

•

<ημερομηνία >

<αριθμός μηνών> ήτοι έως <ημερομηνία>
Ελληνική

Ευρώ
Κιβώτιο Προσφορών της Αναθέτουσας
Αρχής που βρίσκεται στα κεντρικά
γραφεία
του
Δήμου
στη
Πλατεία
Ελευθερίας
Προθεσμία υποβολής Έως <ημερομηνία> και ώρα <XX:XX>
Προσφορών
Τόπος
παροχής Καφετέρια στη τάφρο της Πλατείας
υπηρεσιών
Ελευθερίας
Διάρκεια
εκτέλεσης Δύο (2) χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης
της Σύμβασης
για ακόμα τρία (3) χρόνια

Ο Δήμος Λευκωσίας με την ολοκλήρωση του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας
Ελευθερίας
και του Περιβάλλοντα Χώρου δέχεται αιτήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από οικονομικούς φορείς για μίσθωση της καφετέριας που
βρίσκεται στην δυτική τάφρο, πλησίον της εξόδου από το χώρο στάθμευσης της
λεωφόρου Ομήρου και πλησίον του παιδότοπου που θα υπάρχει στο έργο.
2. Στοιχεία καφετέριας
1 .Εμβαδόν ισογείου (περιλαμβάνει χώρο εστίασης, 300μ2
συμπεριλαμβανομένου του χώρου του μπαρ περίπου
130 μ2 και ο υπόλοιπος χώρος αποτελείται από γραφεία.
παρασκευαστήριο, τουαλέτες κλπ)
2. Εμβαδόν χώρου εξωτερικής εστίασης
66 μ2
3. Εμβαδόν χώρου υπογείου (περιλαμβάνει βοηθητικούς 240 μ2
χώρους όπως τουαλέτες, αποθήκες, παρασκευαστήριο
κλπ)
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δικά του έξοδα τον αναγκαίο εξοπλισμό
(π.χ. κουζίνες, ψυγεία, μηχανές καφέ, πιάτα κτλ) για την ομαλή λειτουργία της
καφετέριας.
Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να
τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους ψυγεία, κομπρεσέρ κλπ
5. Ο εξοπλισμός των καφετέριας σε επίπλωση θα πρέπει να επιλεγεί από
προκαθορισμένα προϊόντα που θα είναι της επιλογής και έγκρισης του
Αρχιτέκτονα του Έργου.
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6. Για την διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου καθώς και για τους χώρους
σκίασης θα πρέπει να υιοθετηθούν οι λύσεις που θα δοθούν από τον Αρχιτέκτονα
του Έργου.
7. Οι διαφημιστικές πινακίδες του καταστήματος θα πρέπει να είναι με ανάγλυφα
ψηφιακά γράμματα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρωματισμοί και τύποι
πινακίδων που χρησιμοποιούνται σε άλλους χώρους, ούτε ακόμα αν πρόκειται για
αλυσίδα καταστημάτων. Οι διαφημιστικές πινακίδες, όσον αφορά το μέγεθος, τη
θέση τοποθέτησης και το χρωματισμό θα πρέπει να εγκριθούν από τον
Αρχιτέκτονα και το Δήμο.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
3. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς
πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις των Μεθόδων 1 ή
2 που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια:
Μέθοδος 1
1. να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά
έτη, τουλάχιστον ίσο με το 600% του ετήσιου Προϋπολογισμού της
Σύμβασης που ανέρχεται σε €90.000 (ανά έτος)
2. Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, για τα τελευταία τρία (3) χρόνια,
να ήταν δρώσα και οικονομικά εύρωστη επιχειρηματική μονάδα, σύμφωνα
με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις εκθέσεις των
ελεγκτών που τις συνοδεύουν.
3. Ειδικότερα:
• O μέσος όρος των ετήσιων αποτελεσμάτων εργασιών των
τελευταίων τριών (3) ετών θα πρέπει να είναι θετικός
Μέθοδος 2
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας είναι νέος
επιχειρηματίας χωρίς προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορεί να
συμμετέχει στον διαγωνισμό νοούμενου ότι:
Θα υποβάλει τραπεζική διαβεβαίωση ότι διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για
εξοπλισμό και διαχείριση της καφετέριας (Αξίας €150.000). Σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να αποδείξει ότι έχει αιτηθεί στο
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή άλλο επίσημο θεσμό, για
εξασφάλιση επιχορήγησης για λειτουργία καφετέριας στα πλαίσια προγραμμάτων
της Νεανικής η Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ή άλλο αντίστοιχο, τότε η
τραπεζική διαβεβαίωση που θα υποβάλει μπορεί να είναι τόσο μικρότερη, όση θα
είναι η χορηγία που μπορεί να εξασφαλίσει από το πρόγραμμα για το οποίο έχει
αιτηθεί.
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι
κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται
αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας.
Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες
άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην
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περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι
θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους.
4. Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες
4.1 Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός
Φορέας πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που
αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές του ικανότητες:
1. να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων
συναφών με την προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει
επαρκώς και ειδικότερα να διαθέτει εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών:
•
•

Λειτουργία μικρών επιχειρήσεων ή
Λειτουργία καφετεριών ή εστιατορίων

2.κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, τουλάχιστον να έχει δραστηριοποιηθεί σε
υπεύθυνη θέση στο τομέα των εστιατορίων ή μικρών επιχειρήσεων
Για απόδειξη των πιο πάνω παρακαλώ να συμπληρωθεί το Έντυπο 2.
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι
κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται
αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας
4.2 Η ομάδα που θα διαχειρίζεται την καφετέρια θα αποτελείται από δύο
ξεχωριστά φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα
ακόλουθα προσόντα.
(Α) Επιμελητής/Διαχειριστής του αντικειμένου της Σύμβασης
•

Προσόντα και δεξιότητες – Επαγγελματικός τίτλος σπουδών ή άλλο
συναφές προσόν στη διαχείριση επιχειρήσεων/ κέντρων αναψυχής.

•

Γενική επαγγελματική εμπειρία 5 χρόνων, στη διαχείριση και διεύθυνση
παρόμοιων χώρων.

Οι προσφέροντες μπορούν να στελεχώσουν την Ομάδα Έργου και με άλλους
εμπειρογνώμονες (λοιποί εμπειρογνώμονες), πέραν των ως άνω αναφερθέντων
βασικών εμπειρογνωμόνων, στην περίπτωση που κρίνουν ότι είναι απαραίτητοι
για την επιτυχή υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης.
.
(Β) Επιμελητής/Διαχειριστής κουζίνας
•

Προσόντα και δεξιότητες – Επαγγελματικός τίτλος σπουδών ή άλλο
συναφές προσόν στη διαχείριση και παρασκευή των προβλεπόμενων
εδεσμάτων στη κουζίνα της καφετέριας.

•

Γενική επαγγελματική εμπειρία 5 χρόνων, στη διαχείριση κουζίνας
καφετέριας ή εστιατορίου.

Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες
άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην
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περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι
θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους (Έντυπο 4)
Για τεκμηρίωση των πιο πάνω βασικών όρων οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς θα πρέπει σε αυτό το στάδιο να υποβάλουν τα πιο κάτω Έντυπα δεόντως
συμπληρωμένα, μαζί με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία:
•
•
•
•

Έντυπο 1: Τεκμηρίωση Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής
επάρκειας Προσφέροντος,
Έντυπο 2: Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών ικανοτήτων
Προσφέροντος,
Έντυπο 3: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος για τον
Επιμελητή/Διαχειριστή του αντικειμένου της Σύμβασης καθώς και
για τον Επιμελητή/Διαχειριστή κουζίνας
Έντυπο 4: Δήλωση άλλων φορέων

5. Αξιολόγηση πρότασης οικονομικού φορέα για διαχείριση της
καφετέριας
Για όσους οικονομικούς φορείς αποδειχθεί ότι πληρούν τις πιο πάνω
προϋποθέσεις η Επιτροπή Αξιολόγησης θα μελετήσει την έκθεση που θα
ετοιμαστεί από τον οικονομικό φορέα σύμφωνα με το Έντυπο 5, που
επισυνάπτεται και θα δοθούν οι βαθμολογίες που αναφέρονται, ανάλογα με το
βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεων που περιγράφονται σε αυτό.
Για όσες περιπτώσεις η βαθμολογία που θα συγκεντρωθεί θα είναι πάνω από το
70% οι αντίστοιχοι οικονομικοί φορείς θα λάβουν τα έγγραφα για το δεύτερο
στάδιο του διαγωνισμού κατά το οποίο θα κληθούν να υποβάλουν την οικονομική
τους προσφορά με κριτήριο ανάθεσης την ψηλότερη προσφερόμενη τιμή, κάτω
από προϋποθέσεις που θα περιγράφονται στα έγγραφα αυτά. Σημειώνεται ότι αν
οι περιπτώσεις αυτές θα είναι περισσότερες από πέντε (5), θα κληθούν για το
δεύτερο στάδιο οι προσφέροντες με τις πέντε ψηλότερες βαθμολογίες.
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ΕΝΤΥΠΟ 1
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Συμπληρώστε τους ακόλουθους πίνακες οικονομικών στοιχείων με βάση τις ετήσιες
οικονομικές σας καταστάσεις για τα τρία τελευταία έτη με τελευταίο έτος αναφοράς το
προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι κοινοπραξία ο πίνακας Α
συμπληρώνεται με συνολικά στοιχεία για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και ο Πίνακας Β
για κάθε μέλος της κοινοπραξίας χωριστά. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένα
μόνο πρόσωπο συμπληρώνεται ο πίνακας Α).
Σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις για το τελευταίο έτος αναφοράς δεν είναι
ακόμη ελεγμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(International Financial Reporting), να υποβάλετε δήλωση για τα οικονομικά στοιχεία,
υπογραμμένη από τη διεύθυνση της επιχείρησης, μαζί με βεβαίωση από εγκεκριμένο
λογιστή ή από κάτοχο ισοδύναμων προσόντων που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του.
Οι αριθμοί σε όλες τις στήλες πρέπει να υπολογιστούν στην ίδια βάση ώστε να καταστεί
δυνατή η άμεση σύγκριση κατά έτος (ή, σε περίπτωση που έχει αλλάξει η βάση, θα πρέπει
να δοθεί επεξήγηση για την αλλαγή υπό μορφή υποσημείωσης στον πίνακα).

Μέθοδος 1
Πίνακας Α

Οικονομικά στοιχεία

<Έτος>

<Έτος>

<Έτος>

Μέσος όρος

Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε
Ευρώ)
Ετήσια αποτελέσματα εργασιών
(σε Ευρώ)

Πίνακας Β
Επωνυμία μέλους Κοινοπραξίας: .........................
Οικονομικά στοιχεία

<Έτος>

<Έτος>

<Έτος>

Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε
Ευρώ)
Ετήσια αποτελέσματα εργασιών
(σε Ευρώ)
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Μέθοδος 2
Τραπεζική διαβεβαίωση ότι διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για εξοπλισμό και
διαχείριση της καφετέριας (Αξίας €150.000).
Εξασφάλιση χορηγίας από στα πλαίσια προγραμμάτων
της Νεανικής η
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ή άλλου επίσημου θεσμού, τότε η τραπεζική
διαβεβαίωση που θα υποβάλει μπορεί να είναι τόσο μικρότερη, όση θα είναι η
χορηγία.

Γενική Σημείωση: Ο Προσφέρων, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων
φορέα/ων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση που ο
Προσφέρων κάνει χρήση της παραπάνω δυνατότητας, οι παραπάνω πίνακες θα πρέπει
να περιλάβουν και τα στοιχεία του/των τρίτου/ων φορέα/ων.
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ΕΝΤΥΠΟ 2
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα παραθέτοντας τα στοιχεία των συμβάσεων (δραστηριοτήτων) που είναι συναφείς– σύμφωνα με είδη υπηρεσιών της
πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μίσθωση καφετέριας - με την προκηρυσσόμενη και τις οποίες έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων ετών. Ο αριθμός των συμβάσεων αυτών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10)

Χώρος Εργασίας

Όνομα εταιρείας

Ποσό Συμβολαίου:

Χρόνος Συμβολαίου:

Αξία εργασιών που Χώρα
εκτελέστηκαν από τον δραστηριοποίησης
Ποσοστό ευθύνης σε Ημερομηνία Έναρξης:
Προσφέροντα
τα
περίπτωση
Ημερομηνία
τελευταία 5 χρόνια,
Κοινοπραξίας:
Συμπλήρωσης:
Δηλ. στην περίοδο
2012. – 2017 :
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4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας και των προσόντων των στελεχών της
Ομάδας Έργου, επισυνάψτε στον παρόν Έντυπο αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των
προσώπων αυτών τα οποία θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα
(Έντυπο 3) του Προσαρτήματος των Εγγράφων Διαγωνισμού.

(Α) Επιμελητής/Διαχειριστής του αντικειμένου της Σύμβασης
(Β) Επιμελητής/Διαχειριστής κουζίνας
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ΕΝΤΥΠΟ 3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
Προτεινόμενη Θέση στην Ομάδα
Έργου:
1.
2.
3.
4.

Επίθετο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Υπηκοότητα:
5. Εκπαίδευση:
Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου

Περίοδος
Φοίτησης
Από
Μέχρι

Πτυχίο / Δίπλωμα που
αποκτήθηκε

6. Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 –
ελάχιστα)
Γλώσσα

Ανάγνωση

Γραφή

Ομιλία

7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών :
8. Άλλες ικανότητες: (π.χ. γνώση Η/Υ κλπ.)
9. Παρούσα θέση στον οργανισμό: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση
σε Επιχείρηση, Οργανισμό Δημοσίου η Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας
κλπ.)

Σελίδα 11 από 16

10. Κύρια προσόντα: (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου
που προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του)
11. Επαγγελματική εμπειρία:
Επιχείρηση /
Οργανισμός

Περίοδος
Από
Μέχρι

Περιγραφή
Καθηκόντων *

Θέση

*
Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κατά τρόπο που να φαίνεται η
συνάφεια με τις ζητούμενες υπηρεσίες, ο βαθμός εμπλοκής και ευθύνης.
12. Κατάλογος έργων συναφών με το προκηρυσσόμενο

Τίτλος
έργου

Ημερομηνίε
ς
εκπόνησης
(έναρξη –
ολοκλήρωσ
η)

Αξία έργου

Αποδέκτης/
Φορέας
Ανάθεσης

Συνοπτική
περιγραφή
έργου

Αρμοδιότητ
ες καθήκοντα

13. Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες:
Σημείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος.
Προς το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων οφείλει, εάν του ζητηθεί, να υποβάλει τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης.
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ΕΝΤΥΠΟ 4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Προς
(από εδώ και στο εξής καλούμενης «η Αναθέτουσα Αρχή»)
Θέμα :
Αρ. Διαγωνισμού: … / 201…
Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: ……………..
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, εμείς οι <Όνομα Φορέα> σας εγγυούμαστε ότι σε
περίπτωση ανάδειξης του <Όνομα Οικονομικού Φορέα> ως Αναδόχου θα θέσουμε
στη διάθεση του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους που αφορούν
<περιγραφή συνεισφοράς στο Έργο>. ⃰
Με εκτίμηση
Υπογραφή Φορέα ....………………………………………................................................
Όνομα υπογράφοντος…………………........….……………………………………………
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος ...................………………………
Ιδιότητα υπογράφοντος…………………......................……………………....................

⃰ Θα πρέπει να καθορισθούν και αναλυθούν οι πόροι που θα διατεθούν προς τον
Ανάδοχο για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

Σελίδα 13 από 16

ΕΝΤΥΠΟ 5
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
Το Έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου,
είναι ένα μοναδικό έργο για την πόλη της Λευκωσίας και την Κύπρο γενικότερα.
Βρίσκεται στη καρδιά της Λευκωσίας, στα Ενετικά τείχη, δίπλα και κάτω από τον
Προμαχώνα Νταβίλα, ένα ιστορικό σημείο, από όπου πολλοί Κύπριοι Πρόεδροι αλλά
και άλλες σημαντικές προσωπικότητες, απεύθυναν ιστορικές ομιλίες στο λαό. Η
σύγχρονη αρχιτεκτονική του έργου μαζί με την ιστορικότητα του χώρου εμπλέκονται
για να δημιουργήσουν ένα κόσμημα για την πόλη, που θα την χαρακτηρίζει για τα
επόμενα πολλά χρόνια.
Η καφετέρια βρίσκεται στην δυτική τάφρο του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας
Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου, σε κεντρικό σημείο, κοντά στην έξοδο
από τον Υπόγειο Χώρο Στάθμευσης της Λεωφόρου Ομήρου και δίπλα από τον
παιδότοπο.
Σεβόμενοι τα πιο πάνω χαρακτηριστικά θεωρούμε ότι η καφετέρια θα πρέπει να
αποτελεί ένα ιδιαίτερο χώρο, όπου οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν μία ξεχωριστή
εμπειρία. Για το λόγο αυτό ο Δήμος θα ήθελε ο διαχειριστής της καφετέριας να
περιγράψει το όραμά του, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, για να τύχει αξιολόγησης για την
πρωτοτυπία του αλλά και για την δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής όσων θα
προτείνονται.
Πιο κάτω παρατίθεται τα κριτήρια με τα οποία θα κριθούν οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς και η βαθμολογία που αντιστοιχεί στο καθένα από αυτά. Ο κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να αναπτύξει το όραμά του με μία έκθεση η οποία θα
ακολουθεί την πιο κάτω σειρά με τους ίδιους τίτλους.
Για όσες περιπτώσεις η βαθμολογία που θα συγκεντρωθεί θα είναι πάνω από το
70% οι αντίστοιχοι οικονομικοί φορείς θα λάβουν τα έγγραφα για το δεύτερο στάδιο
του διαγωνισμού κατά το οποίο θα κληθούν να υποβάλουν την οικονομική τους
προσφορά με κριτήριο ανάθεσης την ψηλότερη προσφερόμενη τιμή, κάτω από
προϋποθέσεις που θα περιγράφονται στα έγγραφα αυτά. Σημειώνεται ότι αν οι
περιπτώσεις αυτές θα είναι περισσότερες από πέντε (5), θα κληθούν για το δεύτερο
στάδιο οι προσφέροντες με τις πέντε ψηλότερες βαθμολογίες.
Κριτήριο
Α. Τεχνική αξιολόγηση
- Πρωτοτυπία στα
προσφερόμενα εδέσματα
- Προσιτές τιμές

Ανάλυση κριτηρίου
Κατάλογος προτεινόμενων
εδεσμάτων
Προτεινόμενες τιμές

Βαθμολογία
70%
5%

5%
ΣΥΝΟΛΟ 10%
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Περιγραφή τρόπου διαχείρισης της
καφετέριας για προσέλκυση κοινού

•

•

10%
Δράσεις σχετικές με
την ιστορικότητα του
χώρου και την
σύγχρονη αντίληψη του
έργου.
Πρωτοτυπία στο τρόπο 20%
διαχείρισης με
περιγραφή δράσεων για
προσέλκυση κοινού. (Θα

δοθεί υψηλότερη βαθμολογία σε
δράσεις που θα είναι μεν
πρωτότυπες άλλα θα απευθύνονται
στο ευρύ κοινό και όχι σε
εξειδικευμένες ομάδες. Δεν
επιτρέπονται εκδηλώσεις που δεν
θα είναι ανοικτές στο κοινό, όπως

•
•

Υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου
υλοποίησης των πιο πάνω
προτάσεων

Β. Προτεινόμενη Ομάδα έργου
1. Επιμελητής/Διαχειριστής
του αντικειμένου της
Σύμβασης
(θα βαθμολογείται μόνο ένας
τίτλος σπουδών, αυτός που
παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό)
Πείρα σε λειτουργία καφετεριών σε
διευθυντική θέση

ιδιωτικά πάρτι κλπ.)

Δράσεις για
προσέλκυση ντόπιων
Δράσεις για
προσέλκυση τουριστών

Είναι σημαντικό οι προτάσεις
που περιγράφονται να είναι
υλοποιήσιμες και για το λόγο
αυτό θα πρέπει να υποβληθεί
επιχειρησιακό σχέδιο
υλοποίησης των προτάσεων.
το οποίο θα βαθμολογηθεί,
σύμφωνα με τον ρεαλισμό
υλοποίησής του
•
•
•
•
•
•

Master
Πιστοποιητικό
Μεταπτυχιακής
Φοίτησης
Πτυχίο
Δίπλωμα Ανώτερης
Εκπαίδευσης
Πέραν των 5 χρόνων
Πέραν των 10 χρόνων

5%
5%
ΣΥΝΟΛΟ 40%
ΣΥΝΟΛΟ 20%

30%
8%
6%

5%
3%
5%
7%
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ 15%

2. Υπεύθυνος Κουζίνας
(θα βαθμολογείται μόνο ένας
τίτλος σπουδών, αυτός που
παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό)

•
•

Πτυχίο
Δίπλωμα Ανώτερης
Εκπαίδευσης

8%
6%
5%
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•

Πιστοποιητικό Διετούς
Μεταλυκειακής
Φοίτησης
Πιστοποιητικό
Μονοετούς
Μεταλυκειακής
Φοίτησης

•
•

Πέραν των 5 χρόνων
Πέραν των 10 χρόνων

•

Πείρα σε λειτουργία καφετεριών

3%

5%
7%
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ 15%
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