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ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1. Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ), το οποίο ενεργεί μέσω
του Γενικού Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, που εδρεύει στην
Λευκωσία, Αχαιών 28, Ταχ. Κωδ. 2014, Κύπρος, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο Άρθρο
2(β) του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.1370/2007, ως η δημόσια αρχή που έχει την αρμοδιότητα
να επεμβαίνει στις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές στην Κύπρο.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία για την
κάλυψη όλων των περιοχών, οι οποίες τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο
της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτές προσδιορίζονται λεπτομερώς στα Έγγραφα
του Διαγωνισμού και οι οποίες συνάδουν με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ)
1370/2007.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η απόφαση που εκδίδει το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, με την οποία η Σύμβαση
ανατίθεται στον Προσφέροντα που θα επιλεγεί.
ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
Όργανο που συστήνεται δυνάμει του Άρθρου 16Δ του περί της Πρόσβασης στο
Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου του 2001 (Νόμος 101(I)/2001), ως έχει
τροποποιηθεί και όπως κατά καιρούς τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται, το οποίο, μέσα
στο πλαίσιο των εξουσιών που του παρέχονται, επιλαμβάνεται και διαχειρίζεται τα
θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης της παρούσας Σύμβασης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια εκτέλεσης των Υπηρεσιών της Σύμβασης καθορίζεται σε (120) μήνες από την
Ημερομηνία Έναρξης Παροχής των Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών σε
Τακτικές Γραμμές με Λεωφορεία στην Καθορισμένη Περιοχή, ήτοι δέκα (10) έτη, εκτός
εάν τερματιστεί νωρίτερα δυνάμει των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Η υποβολή διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων πιστοποιητικών ή/και εναλλακτικές
πιστοποιήσεις ή ακόμα και η συμπλήρωση ελλείψεων λόγω μη υποβολής απαιτούμενων
πιστοποιητικών, νοουμένου ότι τηρούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας.
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα έγγραφα και τυχόν διορθωτικά έγγραφα που εκδίδονται για την διενέργεια του
Διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή, ως αυτά καθορίζονται στην Παράγραφο 4.2
του παρόντος Μέρους Α.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ
Το σύνολο του ετήσιου κόστους για την Αναθέτουσα Αρχή της δεκαετούς
Σύμβασης Παραχώρησης και των εσόδων από κόμιστρα και άλλες επιτρεπόμενες
δραστηριότητες της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως εκτιμάται από την Αναθέτουσα
Αρχή, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε μορφής επιλογών και οποιονδήποτε
δικαίωμα επέκτασης των Υπηρεσιών της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας έχει συσχετιστεί με το Διαγωνισμό στο Σύστημα.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η΄ΣΥΣΤΗΜΑ
Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.eprocurement.gov.cy.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης παροχής των Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών σε
Τακτικές Γραμμές με Λεωφορεία στην Καθορισμένη Περιοχή, όπως ορίζεται με Οδηγία
που εκδίδεται από τον Συντονιστή της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριάντα (30) ημερών
από την Ημερομηνία Ισχύος της Σύμβασης.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η Γεωγραφική Περιοχή για την παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών
με Λεωφορεία που αφορά δύο διακριτές Γεωγραφικές Περιοχές, ήτοι είτε τη Γεωγραφική
Περιοχή Λεμεσού, είτε τη Γεωγραφική Περιοχή Πάφου, όπως καθορίστηκε με το
Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, με αριθμό Κ.Δ.Π.
331/2009 όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται, δυνάμει του Άρθρου 16Γ(6) του περί της
Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές
μεταφορές (όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2338 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016), όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται.
ΝΕΚΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Χιλιόμετρα που εκτελούνται από λεωφορεία εκτός Δρομολογίου για σκοπούς άλλους
από την εκτέλεση Υπηρεσίας και συμπεριλαμβάνουν π.χ. μετάβαση από αμαξοστάσιο
σε σημείο έναρξης Δρομολογίου, σε χώρους συντήρησης και ανεφοδιασμού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
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Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια αρχή ή ένωση αυτών των προσώπων,
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρουν
τα προϊόντα ή την παροχή Υπηρεσιών ή την εκτέλεση εργασιών, στην αγορά.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση Παραχώρησης με την
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τη διαδικασία που
περιγράφονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας έχει υποβάλλει Προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική και οικονομική πρόταση για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης,
που καταρτίζεται και υποβάλλεται από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τον τρόπο και
τους όρους που περιγράφονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ή ΣΥΜΒΑΣΗ
Η δημόσια Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία συνάπτεται μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Παραχωρησιούχου, κατόπιν λήψης και ανακοίνωσης της Απόφασης
Ανάθεσης και την οποία αποτελούν τα ακόλουθα, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη:
α. Η Συμφωνία, όπως επισυνάπτεται στο Προσάρτημα ΙΙΙ του Μέρους Α, όπως θα
συμπληρωθεί και υπογραφεί κατόπιν της Απόφαση Ανάθεσης.
β. Το Μέρος Β – Όροι της Σύμβασης Παραχώρησης και Παραρτήματα αυτής.
γ. Το Μέρος Α: Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς και τα Προσαρτήματα αυτού.
δ. Η Προκήρυξη Διαγωνισμού και οποιαδήποτε συμπληρωματικά ή/και διορθωτικά
έγγραφα που εκδόθηκαν (Addenda).
ε. Η Προσφορά του Παραχωρησιούχου, και
στ. Οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία και έγγραφα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του Παραχωρησιούχου.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ή ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Το ηλεκτρονικό σύστημα επαλήθευσης και συλλογής Κομίστρου, διαχείρισης στόλου και
πληροφόρησης Επιβατών της Αναθέτουσας Αρχής που καθορίζεται στο Άρθρο 19 του
Μέρους Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού..
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Οι Υπηρεσίες Επιβατικών Μεταφορών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος που
προσφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση, με την χρήση
Λεωφορείων.
1.2. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούμενοι στο παρόν Μέρος Α θα έχουν την έννοια
που αποδίδουν στους όρους αυτούς ο Κανονισμός ή/και τα υπόλοιπα Έγγραφα
Διαγωνισμού.
1.3. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται
για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία των
Εγγράφων Διαγωνισμού.
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1.4. Όπου πληροφορία ή ορολογία δίδεται στα Ελληνικά και Αγγλικά, η Ελληνική γλώσσα
υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των δύο.
1.5. Όπου το περιεχόμενο το επιτρέπει, οι λέξεις στον ενικό θα θεωρούνται ότι
περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και αντίστροφα και οι λέξεις στο αρσενικό θα θεωρούνται
ότι περιλαμβάνουν το θηλυκό και αντίστροφα.
1.6. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού έχουν συνταχθεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, για
σκοπούς ευρύτερης δημοσιότητας. Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία ανάμεσα στα
έγγραφα το κείμενο στην ελληνική γλώσσα υπερισχύει.

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

2.1

Αριθμός Διαγωνισμού

MTCW/PT Concession Contracts/1/2021

2.2

Αντικείμενο του
Διαγωνισμού

Η παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών
Μεταφορών με Λεωφορεία για την κάλυψη
της
Γεωγραφικής Περιοχής Λεμεσού και της Γεωγραφικής
Περιοχής Πάφου
οι οποίες
τελούν υπό τον
αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αφορά δύο (2) διακριτές Συμβάσεις Παραχώρησης που
προκηρύσσονται μέσω της παρούσας διαγωνιστικής
διαδικασίας δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.
1370/2007.
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς δύνανται να
υποβάλουν προσφορά για μια ή για όλες τις Συμβάσεις,
τηρουμένων των προϋποθέσεων της Παραγράφου 7.5
του παρόντος Μέρους Α.
 Σύμβαση Παραχώρησης Λεμεσού: για παροχή
Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με
Λεωφορεία στην Γεωγραφική Περιοχή Λεμεσού.
Σχετική είναι η Προδημοσίευση σύμφωνα με το
Άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 Αρ. Προδημοσίευσης: 2017/S 176-361148 και
προηγούμενη Δημοσίευση Αρ. Διαγ. MTCW/PT
Concession Contracts/1/2019 ως «Σύμβαση
Παραχώρησης Β».
 Σύμβαση Παραχώρησης Πάφου: για παροχή
Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με
Λεωφορεία στην Γεωγραφική Περιοχή Πάφου.
Σχετική είναι η Προδημοσίευση σύμφωνα με το
Άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 -
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Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Αρ. Προδημοσίευσης: 2017/S 176-361143 και
προηγούμενη Δημοσίευση Αρ. Διαγ. MTCW/PT
Concession Contracts/1/2019 ως «Σύμβαση
Παραχώρησης D».
Οι πιο πάνω Συμβάσεις Παραχώρησης, ανά
Γεωγραφική Περιοχή, αφορούν στις Καθορισμένες
Περιοχές, ως αυτές προσδιορίζονται με το Διάταγμα του
Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, με
αριθμό Κ.Δ.Π. 331/2009, όπως αυτό εκάστοτε
τροποποιείται, δυνάμει του Άρθρου 16Γ(6) του περί της
Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα
Νόμου.
Όλες οι Συμβάσεις Παραχώρησης καλύπτουν περιοχές
οι οποίες τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της
Κυπριακής Δημοκρατίας και εμπίπτουν στις κατηγορίες:
 60000000-8
(Υπηρεσίες
Μεταφοράς Αποβλήτων),

Μεταφορών

εκτός

 60100000-9 (Υπηρεσίες Οδικών Μεταφορών),
 60112000-6
Μεταφορών)

(Υπηρεσίες

Δημόσιων

Οδικών

της κατηγοριοποίησης CPV
Στον βαθμό που αυτές σχετίζονται με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007.
Επισύρεται η προσοχή στις προϋποθέσεις της
Παραγράφου
7.5
“Υποβολή
Προσφορών
για
περισσότερες από μια Συμβάσεις Παραχώρησης", του
παρόντος Μέρους Α.

2.3

Εκτιμώμενη Ετήσια
Αξία ανά Σύμβαση μη
συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ,
(περιλαμβάνει έσοδα
από πωλήσεις
εισιτηρίων που
ανέρχονται στο ύψος

1. Σύμβαση Παραχώρησης Λεμεσού
(Γεωγραφική Περιοχή Λεμεσού):
Είκοσι επτά εκατομμύρια ευρώ (€27,000,000) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
η οποία περιλαμβάνει:
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Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
που αυτά έχουν
επιτευχθεί μέχρι τέλος
του 2019)

i. Βασική Εκτιμώμενη
Ετήσια Αξία
δεκαοκτώ
εκατομμυρίων ευρώ (€18,000,000), εκ της οποίας η
μέγιστη Κρατική Αποζημίωση που δυνατόν να
καταβληθεί είναι δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες
χιλιάδες ευρώ (€13,500,000), για εκτέλεση επτά
εκατομμυρίων διακόσων χιλιάδων χιλιομέτρων εντός
Υπηρεσίας (Tkm = 7.200.000 χιλ), +/- 10% με
αντίστοιχη προσαρμογή της Κρατικής Αποζημίωσης,
η οποία θα υπολογίζεται και θα αποδίδεται μηνιαίως
σύμφωνα με το Παράρτημα 8 του Μέρους Β των
Εγγράφων του Διαγωνισμού,
ii. Δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής για Επέκταση των
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τη Παράγραφο 2.5 του
παρόντος Μέρους Α, κατά 50% επί της Βασικής
Ετήσιας Εκτιμώμενης Αξίας της Σύμβασης, ήτοι
εννέα εκατομμύρια ευρώ (€9,000,000), ποσό το
οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταβάλει ως
εξής:
α) πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες
ευρώ
(€5,850,000), ως η μέγιστη Κρατική
Αποζημίωση για 50% επέκταση σε χιλιόμετρα
Υπηρεσίας (Ζ1, Ζ2, Ζ3, ZELECTRIC, ZDRT) όπως
καθορίζονται στον Έντυπο 9 «Έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς» του Προσαρτήματος Ι του παρόντος
Μέρους Α,
β) το υπόλοιπο, τρία εκατομμύρια εκατό πενήντα
χιλιάδες ευρώ (€3,150,000), ως πρόσθετη επέκταση
χιλιομέτρων Υπηρεσίας σε τιμές που προσφέρονται
για Ζ3-n ή/και ZELECTRIC ή/και ZDRT, ανάλογα με την
επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής.
Το πιο πάνω ποσό επέκτασης δεν συμπεριλαμβάνει
οποιαδήποτε έσοδα τα οποία δύναται να έχει ο
Παραχωρησιούχος από την εκτέλεση των
Υπηρεσιών επέκτασης της παρούσας Παραγράφου.
Η
εκτίμηση
εσόδων
είναι
ρίσκο
του
Παραχωρησιούχου και πρέπει, μεταξύ άλλων, να
λάβει υπόψη του τους όρους με τους οποίους
δίδονται τέτοιες επεκτάσεις και αναλύονται στο
Μέρος Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού, ιδίως
άρθρα 26, 35 και 39.
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Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Νοείται ότι τέτοια έσοδα θα εμπίπτουν στο
Μηχανισμό Επιμερισμού Εσόδων της Παραγράφου
39.5 του Μέρους Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού.
Έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων κατά το έτος 2019
(εξαιρουμένων μαθητών): Μόλις άνω των τεσσάρων
εκατομμυρίων
εξακόσιων
χιλιάδων
Ευρώ
(€4,600,000), με ανοδική τάση. Η μέση τιμή εσόδων
κατά την περίοδο 2011-2019 (9 έτη) ανήλθε σε
€3,544,000. Για το 2020 οι εισπράξεις έχουν
επηρεαστεί λόγω της πανδημίας COVID 19 και το
2020 ανήλθαν σε €2,660,000. Τα πιο πάνω έσοδα
από εισιτήρια συμπεριλαμβάνουν 5% ΦΠΑ.
Το ελάχιστο επίπεδο Υπηρεσιών θα είναι σύμφωνα
με το Παράρτημα 2 του Μέρους Β των Εγγράφων του
Διαγωνισμού.
Τα διαθέσιμα στοιχεία για την υφιστάμενη Υπηρεσία
δίδονται στο Προσάρτημα ΙΙ του Παρόντος Μέρους Α.
Οι Υπηρεσίες μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία
και στα απογευματινά Κρατικά Ινστιτούτα
Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) συμπεριλαμβάνονται στη
Σύμβαση Παραχώρησης, ως μέρος του δικαιώματος
της Αναθέτουσας Αρχής να επεκτείνει τις Υπηρεσίες,
ως αναφέρεται στο Άρθρο 2.5 του παρόντος Μέρους
Α
και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην
Οικονομική Προσφορά του κάθε Προσφέροντα, η
οποία θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρώνοντας το
Έντυπο 9 του Προσαρτήματος Ι, στο πλαίσιο του
ZDRT (35% - 50 %). Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να συνάψει διακριτές συμβάσεις με
αντικείμενο τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία
και στα απογευματινά Κρατικά Ινστιτούτα
Επιμόρφωσης
(ΚΙΕ),
κατόπιν
ξεχωριστής
διαγωνιστικής διαδικασίας.

2. Σύμβαση Παραχώρησης Πάφου
(Γεωγραφική Περιοχή Πάφου):
Δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Page 10 of 61

(€15,000,000) μη

Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
η οποία περιλαμβάνει:
i. Βασική Εκτιμώμενη Ετήσια Αξία δέκα εκατομμυρίων
(€10,000,000 ευρώ), εκ της οποίας η μέγιστη
Κρατική Αποζημίωση που δυνατόν να καταβληθεί
είναι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ
(€5,500,000), για εκτέλεση τεσσάρων εκατομμυρίων
χιλιομέτρων εντός Υπηρεσίας (Tkm = 4.000.000 χιλ),
+/- 10% με αντίστοιχη προσαρμογή της Κρατικής
Αποζημίωσης, η οποία θα υπολογίζεται και θα
αποδίδεται μηνιαίως σύμφωνα με το Παράρτημα 8
του Μέρους Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού,
ii. Δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής για Επέκταση των
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τη Παράγραφο 2.5 του
παρόντος Μέρους Α, κατά 50% επί της Βασικής
Ετήσιας Εκτιμώμενης Αξίας της Σύμβασης, ήτοι
πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5,000,000), ποσό το
οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταβάλει ως
εξής:
α) τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ
(€3,400,000), ως η μέγιστη Κρατική Αποζημίωση για
50% επέκταση σε χιλιόμετρα Υπηρεσίας (Ζ1, Ζ2, Ζ3,
ZELECTRIC, ZDRT) όπως καθορίζονται στον Έντυπο 9
«Έντυπο
Οικονομικής
Προσφοράς»
του
Προσαρτήματος Ι του παρόντος Μέρους Α,
β) το υπόλοιπο, ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες
ευρώ (€1,600,000), ως πρόσθετη επέκταση
χιλιομέτρων Υπηρεσίας σε τιμές που προσφέρονται
για Ζ3-n ή/και ZELECTRIC ή/και ZDRT, ανάλογα με την
επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής.
Το πιο πάνω ποσό επέκτασης δεν συμπεριλαμβάνει
οποιαδήποτε έσοδα τα οποία δύναται να έχει ο
Παραχωρησιούχος από την εκτέλεση των
Υπηρεσιών επέκτασης της παρούσας Παραγράφου.
Η
εκτίμηση
εσόδων
είναι
ρίσκο
του
Παραχωρησιούχου και πρέπει, μεταξύ άλλων, να
λάβει υπόψη του τους όρους με τους οποίους
δίδονται τέτοιες επεκτάσεις και αναλύονται στο
Μέρος Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού, ιδίως στα
άρθρα 26,35 και 39.
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Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Νοείται ότι τέτοια έσοδα θα εμπίπτουν στον
Μηχανισμό Επιμερισμού Εσόδων της Παραγράφου
39.5 του Μέρους Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού.
Έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων κατά το έτος 2019
(εξαιρουμένων μαθητών): Μόλις άνω των πέντε
εκατομμυρίων
διακόσων
χιλιάδων
Ευρώ
(€5,200,000), με ανοδική τάση. Η μέση τιμή εσόδων
κατά την περίοδο 2011-2019 (9 έτη) ανήλθε σε
€4,132,000. Για το 2020 οι εισπράξεις έχουν
επηρεαστεί λόγω της πανδημίας COVID 19 και το
2020 ανήλθαν στο €1,335,000. Τα πιο πάνω έσοδα
από εισιτήρια συμπεριλαμβάνουν 5% ΦΠΑ.
Το ελάχιστο επίπεδο Υπηρεσιών θα είναι σύμφωνα
με το Παράρτημα 2 του Μέρους Β των Εγγράφων του
Διαγωνισμού.
Τα διαθέσιμα στοιχεία για την υφιστάμενη Υπηρεσία
δίδονται στο Προσάρτημα ΙΙ του Παρόντος Μέρους Α.
Οι Υπηρεσίες μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία
και
στα
απογευματινά
Κρατικά
Ινστιτούτα
Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) συμπεριλαμβάνονται στη
Σύμβαση Παραχώρησης ως μέρος του δικαιώματος
της Αναθέτουσας Αρχής να επεκτείνει τις Υπηρεσίες,
ως αναφέρεται στο Άρθρο 2.5 του παρόντος Μέρους
Α και πρέπει να συμπεριληφθούν στην Οικονομική
Προσφορά του κάθε Προσφέροντα, η οποία θα
πρέπει να υποβληθεί συμπληρώνοντας το Έντυπο 9
του Προσαρτήματος Ι, στο πλαίσιο του ZDRT (35% 50%). Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
να συνάψει διακριτές συμβάσεις με αντικείμενο τη
μεταφορά των μαθητών στα σχολεία και στα
απογευματινά Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
(ΚΙΕ),
κατόπιν
ξεχωριστής
διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Για όλες τις πιο πάνω Συμβάσεις διευκρινίζεται ότι τα
χιλιόμετρα εντός Υπηρεσίας δεν συμπεριλαμβάνουν
Νεκρά Χιλιόμετρα ή οποιασδήποτε άλλης μορφής
χιλιόμετρα που εκτελούνται εκτός προγραμματισμένης
Υπηρεσίας.

2.4

Χρηματοδότηση

Από την Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ)
αρ. 1370/2007 και έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων.
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Παρ.
2.5

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Δικαίωμα επέκτασης
των Υπηρεσιών

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα
να επεκτείνει τις Υπηρεσίες έως και πενήντα τις εκατό
(50%) της Βασικής Ετήσιας Εκτιμώμενης Αξίας της
Σύμβασης, ανά έτος, σε οποιεσδήποτε από τις
Συμβάσεις Παραχώρησης όπως ορίζεται στο Μέρος Β
των Εγγράφων του Διαγωνισμού, Παράγραφος 35.13
(Ενότητα 2) και συμπεριλαμβάνει το κόστος προνοιών
της Παραγράφου 7.4 του παρόντος Μέρους Α για
Πράσινες και Αποδοτικές Μεταφορές.
Τα ποσά που αντιστοιχούν στην πιο πάνω επέκταση δεν
συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε έσοδα τα οποία
δύναται να έχει ο Παραχωρησιούχος από την εκτέλεση
των
Υπηρεσιών
επέκτασης
της
παρούσας
Παραγράφου. Νοείται ότι τέτοια έσοδα θα εμπίπτουν
στον
Μηχανισμό
Επιμερισμού
Εσόδων
της
Παραγράφου 39.5 του Μέρους Β των Εγγράφων του
Διαγωνισμού.
Ανοικτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ
Αριθ. 1370/2007, για τη σύναψη Συμβάσεων
Παραχώρησης ανά Καθορισμένη Περιοχή
στη
Κυπριακή Δημοκρατία.

2.6

Διαδικασία
Διαγωνισμού

2.7

Κριτήριο Ανάθεσης

Οι Συμβάσεις Παραχώρησης θα ανατεθούν στους
προσφέροντες των οποίων οι προσφορές θα
αναδειχθούν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης, ως οι πλέον συμφέρουσες από οικονομική
άποψη προσφορές βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής –
ποιότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 9.4 του
παρόντος Μέρους Α «Αξιολόγηση των Οικονομικών
Προσφορών».

2.8

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

2.9

Αρμόδιος Λειτουργός

Αριστοτέλης Σάββα
Εκτελεστικός Μηχανικός
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών & Έργων
Λεωφόρος Στροβόλου 165
Λευκωσία, Τ.Κ. 2048, Κύπρος
Τηλ:

00357-22806646

Κιν: 00357 – 99318561
Fax:

00357 – 22498935

asavva@pwd.mcw.gov.cy
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Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

2.10

Περίοδος Διάθεσης
Εγγράφων
Διαγωνισμού

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, ως καθορίζεται στην Παράγραφο 2.21 του
παρόντος Μέρους Α.

2.11

Τόπος Διάθεσης
Εγγράφων
Διαγωνισμού

Mέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης
Συμβάσεων
(eProcurement)
στο
χώρο
του
Διαγωνισμού,
στην
ιστοσελίδα
www.eprocurement.gov.cy και σύμφωνα με την
Παράγραφο 4.3 του παρόντος Μέρους Α.

2.12

Τρόπος Διάθεσης
Εγγράφων
Διαγωνισμού

Ηλεκτρονικά δια μέσω www.eprocurement.gov.cy

2.13

Τιμή διάθεσης
Εγγράφων

2.14

Προθεσμία Υποβολής
 Έως 17/09/ 2021
Σχολίων / Ερωτήσεων /
Εισηγήσεων

ΔΩΡΕΑΝ

Χρόνος και Τόπος
Ανοικτής Συνάντησης
(εάν εφαρμοστεί)

 ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

Χρόνος και Τόπος
Αυτοψιών(εάν
εφαρμοσθεί)

 ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

Αποστολή
Απαντήσεων από την
Αναθέτουσα Αρχή.

 Έως 24/09/2021

2.15

Εγγύηση Συμμετοχής
στον Διαγωνισμό

Κάθε Σύμβαση για την οποία υποβάλλεται προσφορά
απαιτείται να συνοδεύεται από Εγγύηση Συμμετοχής
Διακοσίων Χιλιάδων ευρώ (€200,000) σύμφωνα με την
Παράγραφο 6.2.4 του παρόντος Μέρους Α.

2.16

Περίοδος Ισχύος των
Προσφορών

Δώδεκα (12) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, ως καθορίζεται στην
Παράγραφο 2.21 του παρόντος Μέρους Α.

2.17

Περίοδος Ισχύος της
Εγγύησης Συμμετοχής

Δύο (2) μήνες μετά την εκπνοή της περιόδου ισχύος των
προσφορών, ως καθορίζεται στην Παράγραφο 2.16 του
παρόντος Μέρους Α.

2.18

Γλώσσα Υποβολής
των Προσφορών

Ελληνική ή Αγγλική

2.19

Νόμισμα Προσφοράς

EΥΡΩ (€)

2.20

Τόπος Υποβολής των
Προσφορών

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων
(eProcurement) στο χώρο του εν λόγω Διαγωνισμού
στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.
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Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

2.21

Καταληκτική
Ημερομηνία Υποβολής
Προσφορών

Έως ώρα 11:00 και ημερομηνία 08/10/2021

2.22

Εκτιμώμενη
Ημερομηνία
Παρουσίασης των
Τεχνικών Προσφορών
(εφόσον απαιτείται)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

2.23

Εκτιμώμενος Χρόνος
Γνωστοποίησης των
Αποτελεσμάτων της
Διαγωνιστικής
Διαδικασίας

Ένα μήνα (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών

2.24

Εκτιμώμενος Χρόνος
Υπογραφής του
Συμβολαίου

Δύο (2) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών

2.25

Τόπος Παροχής
Υπηρεσιών

Κάλυψη των Καθορισμένων Περιοχών που βρίσκονται
υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής
Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις σχετικές Συμβάσεις
Παραχώρησης.

2.26

Διάρκεια Εκτέλεσης
των Υπηρεσιών του
Συμβολαίου

Η διάρκεια εκτέλεσης των Υπηρεσιών της Σύμβασης
καθορίζεται σε (120) μήνες από την Ημερομηνία
Έναρξης Παροχής των Υπηρεσιών Δημόσιων
Επιβατικών Μεταφορών σε Τακτικές Γραμμές με
Λεωφορεία στην Καθορισμένη Περιοχή, ήτοι δέκα (10)
έτη.

2.27

Συντελεστής
Μετατροπής σε
Παρούσα αξία

Ασχέτως της κατανομής των αιτούμενων Κρατικών
Αποζημιώσεων της Οικονομικής Προσφοράς κάθε
Προσφέροντα, η πληρωμή Κρατικής Αποζημίωσης θα
κατανέμεται ισόποσα στα 10έτη της Διάρκειας της
Σύμβασης και δεν θα γίνει μετατροπή τιμών σε παρούσα
αξία για σκοπούς σύγκρισης.

2.28

Εγγύηση Πιστής
Εκτέλεσης

Για κάθε συναφθείσα Σύμβαση θα πρέπει
υποβληθούν Εγγυητικές Πιστής Εκτέλεσης αξίας:

να

 Σύμβαση Παραχώρησης Λεμεσού: για παροχή
Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με
Λεωφορεία στην Γεωγραφική Περιοχή Λεμεσού –
Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εννιακόσιες
Χιλιάδες ευρώ (€900,000)
 Σύμβαση Παραχώρησης Πάφου: για παροχή
Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με
Λεωφορεία στην Γεωγραφική Περιοχή Πάφου –
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Παρ.

2.29

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Πεντακόσιες
Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ (€550,000)
Σειρά Προτεραιότητας

Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού έχουν συνταχθεί στην
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοράς
στην ερμηνεία ανάμεσα στα Έγγραφα το Ελληνικό
κείμενο υπερισχύει.

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους της Κυπριακής
Δημοκρατίας και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ανάθεση
Συμβάσεων Παραχώρησης για Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές και ρύθμιση του
επαγγέλματος οδικού μεταφορέα και άλλη συναφή νομοθεσία, όπως τυχόν έχουν κατά
περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν, και ιδίως σύμφωνα με:
i.

τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23 Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές
και οδικές μεταφορές, ως τελευταία τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (EΕ) Αριθ.
2016/2338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14 Δεκεμβρίου
2016.

ii.

τους περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των
Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή
Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων Νόμους του 2000 έως 2018 (Νόμος
104(I)/2000.)

iii.

τους περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμους του
2001 έως 2017 (Νόμος 101(I)/2001).

iv.

τον Περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο του 2013 (Ν.
156(I)/2013).

v.

τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον
αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος
του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ, ως τελευταία
έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό αριθ. 517/2013.

vi.

Εθνική νομοθεσία για εναρμόνιση με την οδηγία 2009/33/ΕΚ ΤΟΥ Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, ως αυτή
τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την προώθηση καθαρών
και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, ως εκάστοτε
τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται.

vii.

τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τα δικαιώματα των επιβατών
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λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2006/2004, ως εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται.
viii.

κατ’ αναλογία εφαρμογή, των Γενικών Κανονισμών σχετικά με την Ανάθεση
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Δημοσίων
Συμβάσεων Υπηρεσιών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
Κυπριακής Δημοκρατίας στις 4 Μαΐου 2007 (ΚΔΠ 201/2007), ως έχει
τροποποιηθεί.

ix.

κατ’ αναλογία εφαρμογή, του Κανονισμού σχετικά με τη Διαχείριση της
Υλοποίησης των Δημόσιων Συμβάσεων και τις Διαδικασίες Αποκλεισμού
Οικονομικών Φορέων από τις Διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων που
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας
στις 28 Απριλίου 2016 (KΔΠ 138/2016).

x.

κατ’ αναλογία εφαρμογή, του Κανονισμού σχετικά με την Ανάθεση Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών, Συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Δημοσίων
Συμβάσεων Υπηρεσιών (χρήση ηλεκτρονικών μέσων) που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 26 Ιουνίου 2009
(ΚΔΠ 249/2009).

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στην παραπάνω
αναφερόμενη νομοθεσία επισκεπτόμενοι τις ιστοσελίδες:
i.

http://www.cylaw.org,

ii.

http://eur-lex.europa.eu,

iii.

http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd (δέστε Νομοθεσία)

iv.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page17_en/page17_en?OpenDocum
ent (Εργασιακή Νομοθεσία)

v.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page25_en/page25_en?OpenDocum
ent, (Εγγεγραμμένες Συντεχνίες)

3.2 Γενικές Αρχές
1.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους τους Ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

2.

Με την υποβολή της Προσφοράς του, ο Προσφέρων θεωρείται ότι έχει λάβει υπόψη του
κάθε σχετικό Νόμο και Κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, τις διαδικασίες που αφορούν τη διενέργεια
του Διαγωνισμού και την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης.

3.

Το Αρμόδιο Όργανο θα θεωρήσει αποδεκτές τις προσφορές που είναι σύμφωνες με
όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές των Εγγράφων Διαγωνισμού,
ενώ είναι δυνατό, κατά την αποκλειστική του κρίση και εντός της διακριτικής του
ευχέρειας, να θεωρήσει αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν τυχόν ασήμαντες
αποκλίσεις. Ως ασήμαντες αποκλίσεις, νοούνται οι αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την
έκταση του Αντικειμένου της Σύμβασης ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν
ουσιαστικά τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του
Παραχωρησιούχου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.
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4.

Προσφορές που, κατά την κρίση του Αρμοδίου Οργάνου, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τα περιεχόμενα των Εγγράφων
Διαγωνισμού ή/και υποβάλλονται υπό όρους/προϋποθέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη
αποδεκτές και απορρίπτονται.

5.

Τυχόν προσπάθεια εκ μέρους Προσφέροντος ή για λογαριασμό του να επηρεασθεί με
οποιοδήποτε τρόπο η κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αρμόδιου Οργάνου κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε σχέση με τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα του
Διαγωνισμού, επιφέρει την απόρριψη της Προσφοράς του.

6.

Προσφέροντες οι οποίοι απέκτησαν ή έλαβαν στην κατοχή τους χωρίς νόμιμη εξουσία
και με δική τους πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα απόρρητης φύσης σε σχέση με
το Διαγωνισμό, αποκλείονται της συμμετοχής τους.

7.

Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να ενημερωθούν και να εξακριβώσουν
πλήρως όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τη φύση και την έκταση των
Υπηρεσιών και των προϋποθέσεων για τις οποίες υποβάλλουν προσφορά. Καμία
απαίτηση, οποιασδήποτε φύσης δεν θα γίνει αποδεκτή λόγω της αδυναμίας των
Προσφερόντων να διεξαγάγουν τέτοιες έρευνες, να διερευνήσουν την τρέχουσα
κατάσταση επιτόπου, ή να λάβουν υπόψη τις παρεχόμενες διευκρινήσεις ή
επιπρόσθετες πληροφορίες από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την Παράγραφο 5
του παρόντος Μέρους Α.

8.

Όλα τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία οποιασδήποτε φύσης που παρέχονται στα
παρόντα Έγγραφα Διαγωνισμού σχετικά με υπάρχουσες ή προηγούμενες Υπηρεσίες
παρέχονται καλή τη πίστη, ως οι καλύτερες πληροφορίες που διαθέτει η Αναθέτουσα
Αρχή κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος Μέρους, προκειμένου να βοηθήσει τους
Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς στην παρούσα διαδικασία. Διευκρινίζεται ότι οι
πληροφορίες βασίζονται στις πωλήσεις χάρτινων εισιτηρίων και πωλήσεων μέσω του
Συστήματος Τηλεματικής κατά την περίοδο 2011-2019 (9 έτη). Επίσης, δίδονται
πληροφορίες για τις πωλήσεις το 2020, όπου φαίνεται η επίπτωση των μέτρων
περιορισμού της εξάπλωσης του ιού COVID19. Οι Προσφέροντες θα πρέπει να λάβουν
υπόψη ότι οι Υπηρεσίες που απαιτούνται να παρασχεθούν σύμφωνα με τους όρους του
παρόντος Διαγωνισμού, ενδέχεται να διαφέρουν από τις αντίστοιχες υφιστάμενες ή
άλλες προγενέστερες στην ίδια περιοχή και πως ο αριθμός επιβατών ενδέχεται να
διαφοροποιείται κατά την πάροδο του χρόνου. Νοείται ότι αποτελεί αποκλειστική ευθύνη
του Προσφέροντα ο συνυπολογισμός του ενδεχομένου διαφοροποίησης του αριθμού
των επιβατών και/ή άλλων παραμέτρων.

9.

Χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω, τα στοιχεία δύνανται να επικαιροποιούνται από την
Αναθέτουσα Αρχή στη βάση πρόσθετων διαθέσιμων στοιχείων κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού και σε τέτοια περίπτωση θα παρέχονται στους Ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς
Φορείς,
μέσω
του
Ηλεκτρονικού
Συστήματος
(www.eprocurement.gov.cy), ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία των
προσφορών τους.

3.3 Προστασία Οικονομικών Φορέων
1.

Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας του οποίου προσβάλλεται ευθέως ίδιο,
ενεστώς έννομο συμφέρον από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που
προηγείται της σύναψης της Σύμβασης, έχει δικαίωμα να προσφύγει στο Διοικητικό
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Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος,
εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε
γραπτώς για την Απόφαση Ανάθεσης της Σύμβασης.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1 Κυριότητα και Χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού
1.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και τα δικαιώματα επί
αυτών αποτελούν ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.

2.

Η χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού από τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς
επιτρέπεται μόνον για τις ανάγκες προετοιμασίας των Προσφορών τους.

4.2 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού
1.

Τα Έγγραφα Διαγωνισμού αποτελούνται από τα ακόλουθα:
1.1. Την Προκήρυξη του Διαγωνισμού.
1.2. Το παρόν Μέρος Α: Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς, με τα
συνημμένα:
1.2.1.

Προσάρτημα Ι (Έντυπα 1-17): Περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποδείγματα
εντύπων τα οποία, σύμφωνα με τους όρους των Εγγράφων του
Διαγωνισμού απαιτείται να υποβληθούν από τους Προσφέροντες :
i. Έντυπο 1: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, σύμφωνα
με το εδάφιο (1) της Παραγράφου 8.3.1.1 του παρόντος Μέρους Α.
ii. Έντυπο 2: Υπεύθυνη Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής
Κατάστασης του Προσφέροντα, σύμφωνα με το εδάφιο (2) της
Παραγράφου 8.3.1.1 του παρόντος Μέρους Α.
iii. Έντυπο 3: Πίνακας - Τεκμηρίωση της Οικονομικής και
Χρηματοοικονομικής επάρκειας του Προσφέροντα, σύμφωνα με το
εδάφιο (5) της Παραγράφου 8.3.1.1 του παρόντος Μέρους Α.
iv. Έντυπο 4: Πίνακας - Τεκμηρίωση των Τεχνικών και Επαγγελματικών
ικανοτήτων του Προσφέροντα, σύμφωνα με το εδάφιο (6) της
Παραγράφου 8.3.1.1 του παρόντος Μέρους Α.
v. Έντυπο 5: Δήλωση της Παραγράφου 7.5(3), του παρόντος Μέρους Α,
των Συμβάσεων Παραχώρησης για τις οποίες o Προσφέρων έχει
υποβάλει Προσφορά, σύμφωνα με το εδάφιο (8) της Παραγράφου
8.3.1.1 του παρόντος Μέρους Α.
vi. Έντυπο 6: Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων,
σύμφωνα με το εδάφιο (7) της Παραγράφου 8.3.1.1 του παρόντος
Μέρους Α.
vii. Έντυπο 7: Υπόδειγμα Υποβολής της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα
με την Παράγραφο 8.3.2 του παρόντος Μέρους Α.

viii. Έντυπο 8: Πίνακας - για παράθεση των ομάδων προσωπικού του
Προσφέροντα (κατηγορίες προσωπικού, βασικά προσόντα και
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αναμενόμενοι αριθμοί) στα δύο σημαντικά στάδια της Σύμβασης
Παραχώρησης - Στάδιο Μετάβασης και Στάδιο Εκτέλεσης, σύμφωνα με
το παρόν Μέρος Α, Παράγραφος 8.3.2, εδάφιο (1), το οποίο θα πρέπει
να ενσωματωθεί στο Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης του
Προσφέροντα, στο κεφάλαιο Ανθρώπινου Δυναμικού, του Κεφαλαίου 8
του Προσαρτήματος ΙΙ του παρόντος Μέρους Α .
ix. Έντυπο 9: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το εδάφιο
(1) παράγραφος 8.3.3 του παρόντος Μέρους Α.
x. Έντυπο 10: Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα εδάφια
(8)(ii) και (8)(vi) της Παραγράφου 9.4 του παρόντος Μέρους Α.
xi. Έντυπο 11: Κατάλογος Πιστοποιητικών Προσφέροντα, σύμφωνα με το
εδάφιο 4(i) της Παραγράφου 10.3 του παρόντος Μέρους Α.
xii. Έντυπο 12: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης,
σύμφωνα με την Παράγραφο 10.4 του παρόντος Μέρους Α.
xiii. Έντυπο 13: Πίνακας – για παράθεση των προτάσεων και στοιχείων
υπό αξιολόγηση, σύμφωνα με το (8)(vi) της Παραγράφου 9.4 του
παρόντος Μέρους Α οι οποίες αναλύονται σε λεπτομέρεια στο Σχέδιο
Μετάβασης και Υλοποίησης του Προσφέροντα του Κεφαλαίου 8 του
Προσαρτήματος ΙΙ του παρόντος Μέρους Α των Εγγράφων του
Διαγωνισμού.
xiv. Έντυπο 14: Πίνακας συμπλήρωσης Τραπεζικών στοιχείων
Παραχωρησιούχου (Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί στο στάδιο
υποβολής προσφοράς)
xv. Έντυπο 15: Υπόδειγμα Δήλωσης Προσφέροντα, σύμφωνα και με το
εδάφιο (5) της Παραγράφου 7.5 του παρόντος Μέρους Α.
xvi. Έντυπο 16: Πρόνοιες και Δεσμεύσεις Συμβολαίου που θα
Οριστικοποιηθούν πριν την έναρξη της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το
εδάφιο (4.4) του Άρθρου 4 του Μέρους Β των Εγγράφων του
Διαγωνισμού.
xvii. Έντυπο 17: Δήλωση Θυγατρικής / Άλλου Φορέα
Προσάρτημα ΙI (Κεφάλαια 1-8): περιλαμβάνουν πληροφορίες σε σχέση
με την υφιστάμενη Υπηρεσία Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών στην
Κύπρο και πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ετοιμασία
και υποβολή Προσφοράς:

1.2.2.

i.

Κεφάλαιο 1: Πληροφορίες Δικτύου σε σχέση με την Υφιστάμενη
Υπηρεσία (ανά Σύμβαση).
Λόγω μεγέθους – χάρτες υφιστάμενων διαδρομών για κάθε
Συμβόλαιο Παραχώρησης είναι διαθέσιμοι στο πιο κάτω
σύνδεσμο:
https://www.dropbox.com/sh/ba9nt187kxnu6xc/AAC0lkO2ozJ_4K9O9uTqK21a?dl=0
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ii.

Κεφάλαιο 2: Πωλήσεις Εισιτηρίων και Εκτιμήσεις Επιβατικής
Κίνησης για τα έτη 2011 – 2020 (ανά Σύμβαση).

iii.

Κεφάλαιο 3: Υφιστάμενη Τιμολογιακή Πολιτική και Κόμιστρα
(γνωστοποίηση Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων).

iv.

Κεφάλαιο 4: Μελέτες για Αναδιοργάνωση του Δικτύου (ανά
Σύμβαση) και τοπικές απαιτήσεις.
Λόγω μεγέθους – οι ολοκληρωμένες μελέτες είναι διαθέσιμες
στο πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.dropbox.com/sh/ba9nt187kxnu6xc/AAC0lkO2ozJ_4K9O9uTqK21a?dl=0

v.

Κεφάλαιο 5: Υφιστάμενες Υποδομές Δημόσιων Μεταφορών και
ολοκληρωμένες ενέργειες.

vi.

Κεφάλαιο 6: Υφιστάμενο Προσωπικό ανά Σύμβαση.

vii.

Κεφάλαιο 7: Διάταγμα Υπουργού που καθορίζει Γεωγραφική
Περιοχή κάθε Σύμβασης.

viii.

Κεφάλαιο 8: Κατευθύνσεις σε σχέση με το περιεχόμενο και την
σύνταξη του Σχεδίου Μετάβασης και Υλοποίησης, το οποίο ο
Προσφέροντας υποχρεούται να υποβάλει με την Προσφορά του.

1.2.3.

Προσάρτημα ΙIΙ: Η Συμφωνία

1.3. Μέρος B: Όροι της Σύμβασης, που αποτελείται από:
i. Ειδικούς και αναλυτικούς όρους και απαιτήσεις της Σύμβασης
Παραχώρησης, και
ii. Παραρτήματα 1 έως 13:
Παράρτημα 1:

Υπηρεσίες Σύμβασης (όπως προτάθηκαν στην
Προσφορά του επιλεγέντα Παραχωρησιούχου και
συμφωνήθηκαν με την Αναθέτουσα Αρχή πριν την
έναρξη της Υπηρεσίας και όπως αυτές
τροποποιούνται κατά την διάρκεια της Σύμβασης),

Παράρτημα 2:

Ελάχιστες απαιτήσεις για την Υπηρεσία,

Παράρτημα 3:

Κώδικας Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας
Προσωπικού του Παραχωρησιούχου,

Παράρτημα 4:

Οχήματα – Ελάχιστες Απαιτήσεις,

Παράρτημα 5:

Λειτουργικότητα Συστήματος Τηλεματικής εξοπλισμός
που δίδεται στον Παραχωρησιούχο, απαιτήσεις
συντήρησης, διαχείρισης και ασφάλισης, Κέντρο
Εκκαθάρισης κτλ.

Παράρτημα 6:

Δομή Κομίστρων, Πολιτική Εισιτηρίων για την
Σύμβαση,
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Παράρτημα 7:

Οικονομική Προσφορά του επιλεγέντα
Παραχωρησιούχου,

Παράρτημα 8:

Λεπτομερής Μηχανισμός καθορισμού Μηνιαίων
Πληρωμών,

Παράρτημα 9:

Χρήση Λογότυπων και Προβολή ΜΟΤΙΟΝ,

Παράρτημα 10: Πλαίσιο Παρακολούθησης Επίδοσης και Κυρώσεις,
Παράρτημα 11: Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης του επιλεγέντα
Παραχωρησιούχου – όπως αυτό υποβλήθηκε στην
Προσφορά του,
Παράρτημα 12: Μεθοδολογία Μέτρησης Δείκτη Ικανοποίησης
Πελατών,
Παράρτημα 13: Διαδικασία Κρίσης Διαφορών – Υπόδειγμα Συμφωνίας.

Σημειώνεται ότι τα Παραρτήματα 1, 7 και 11 θα επισυναφθούν στη
Σύμβαση, πριν την υπογραφή, με βάση τα αντίστοιχα έγγραφα που
θα υποβάλει με την Προσφορά του ο επιλεγείς Παραχωρησιούχος.

2.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα Έγγραφα Διαγωνισμού δεν είναι πλήρη, σύμφωνα
με το προηγούμενο εδάφιο, οι Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται να ζητήσουν από την
Αναθέτουσα Αρχή τη συμπλήρωση των Εγγράφων. Προσφυγές κατά της νομιμότητας
του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας των Εγγράφων, θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.

4.3 Λήψη των Εγγράφων Διαγωνισμού
1. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, δωρεάν, μέσα
από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
(www.eprocurement.gov.cy). Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να
συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε
διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δύναται να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του
παρόντος Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να
εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στο Ηλεκτρονικό
Σύστημα Διαγωνισμού. Για οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με την εγγραφή ή για άλλο
θέμα που αφορά τη χρήση του Ηλεκτρονικού Συστήματος μπορούν να επικοινωνούν
με την Ομάδα Υποστήριξης στο τηλέφωνο +357 22605050 (επιλογή 2), από 8:00π.μ.
έως 15:00μ.μ. ώρα Κύπρου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
eprochelpdesk@treasury.gov.cy. Διευκρινίζεται ότι το Ηλεκτρονικό Σύστημα δεν
επιτρέπει την υποβολή προσφοράς από Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι δεν είναι
εγγεγραμμένοι σε αυτό.
2. Τονίζεται ότι για να θεωρηθεί κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας και να
λαμβάνει ειδοποιήσεις από το Ηλεκτρονικό Σύστημα, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος
ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του και να συσχετιστεί με το
συγκεκριμένο Διαγωνισμό.
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3. Χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω, οποιεσδήποτε επικαιροποιήσεις των στοιχείων που
δημοσιεύονται αναφορικά με τον παρόν Διαγωνισμό, θα παρέχονται στους
υποψήφιους, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος (www.eprocurement.gov.cy).

5. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5.1 Διευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Αρχή
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε μικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή
τροποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων Διαγωνισμού, τις οποίες θα δημοσιεύει στο
Ηλεκτρονικό Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy), προκειμένου να γνωστοποιηθούν
σε όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, εντός της προθεσμίας της
παραγράφου 2.14 του παρόντος Μέρους Α.

2.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε σημαντικές συμπληρώσεις, διορθώσεις
και τροποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η
Αναθέτουσα Αρχή προβεί σε σημαντικές συμπληρώσεις, διορθώσεις και τροποποιήσεις
επί των όρων των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα τις δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
(www.eprocurement.gov.cy), προκειμένου να γνωστοποιηθούν σε όλους τους
Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς. Στην περίπτωση αυτή θα δοθεί παράταση του
χρόνου υποβολής των Προσφορών, προστιθέμενη στην καταληκτική ημερομηνία που
καθορίζεται στην Παράγραφο 2.21 και την αντίστοιχη Παράγραφο 2.14 του παρόντος
Μέρους Α που αφορά τα σχόλια/ερωτήσεις και αντίστοιχες απαντήσεις της Αναθέτουσας
Αρχής.

5.2 Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Ενδιαφερόμενους
1.

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους
όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς εντός της προθεσμίας, η οποία καθορίζεται στην Παράγραφο 2.14
του παρόντος Μέρους Α. Τα αιτήματα για διευκρινήσεις πρέπει να υποβληθούν
μέσω της σχετικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος, στο χώρο του
Διαγωνισμού.

2.

Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις
ζητηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, η Αναθέτουσα Αρχή δημοσιεύει
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινιστικές απαντήσεις στο Ηλεκτρονικό Σύστημα εντός
της προθεσμίας της Παραγράφου 2.14 του παρόντος Μέρους Α, ενώ σχετική ειδοποίηση
θα αποστέλλεται αυτόματα προς όλους τους Οικονομικούς Φορείς που έχουν
συσχετιστεί με το Διαγωνισμό, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος.

3.

Οι Οικονομικοί Φορείς σε καμία περίπτωση δε δύνανται να επικαλεστούν προφορικές
απαντήσεις που παρέχονται από οποιονδήποτε Δημόσιο Λειτουργό. Η Αναθέτουσα
Αρχή δεν δεσμεύεται από οποιεσδήποτε προφορικές απαντήσεις.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής
1.

Δικαίωμα Συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
(δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα
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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, τηρουμένων των ακόλουθων προϋποθέσεων:
i.

στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό Συμμετοχής κάθε
προσώπου που συμμετέχει στην κοινοπραξία.

ii. όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην κοινοπραξία θα πρέπει να πληρούν την
απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης, όπως προνοείται στην Παράγραφο 1 πιο
πάνω.
3.

Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την
υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγμένος Παραχωρησιούχος
αποτελεί κοινοπραξία, τότε η κοινοπραξία αυτή υποχρεούται, πριν την υπογραφή της
Σύμβασης, να λάβει τη νομική μορφή
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ή
Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με έδρα την Κύπρο, ή άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

4.

Όλοι οι Παραχωρησιούχοι θα εγγραφούν στις Κυπριακές Φορολογικές Αρχές, πριν την
ημερομηνία έναρξης παροχής των Υπηρεσιών της Σύμβασης.

5.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, είτε
μεμονωμένα, είτε σε κοινοπραξία, για σκοπούς ανάθεσης μίας ή περισσοτέρων
Συμβάσεων Παραχώρησης, τηρουμένων των διατάξεων της Παραγράφου 7.5 του
παρόντος Μέρους Α.

6.

Δεν επιτρέπεται η υπεργολαβία, όσον αφορά την εκτέλεση Υπηρεσιών Δημοσίων
Επιβατικών Μεταφορών για τις οποίες φέρει ευθύνη ο Παραχωρησιούχος, με εξαίρεση
ότι ορίζεται στο Μέρος Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού για παροχή
συμπληρωματικών Υπηρεσιών, οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν αρχικώς στη Σύμβαση
και ειδικότερα στις περιπτώσεις αποκλειστικά σχολικών δρομολογίων και Υπηρεσιών
που έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την Παράγραφο 26.8 και Υπηρεσιών που καθορίζονται
στην Παράγραφο 26.12(β) και (γ) του Μέρους Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

7.

Εφόσον ο Προσφέρων είναι Μητρική Εταιρεία και στηρίζεται στις δυνατότητες
θυγατρικής/ών της κατά την έννοια της Παραγράφου 6.2.2(3) ή/και της Παραγράφου
6.2.3(3), αυτή/ές η/οι θυγατρική/ές θα πρέπει να πληρούν την απαίτηση της νόμιμης
εγκατάστασης, όπως προνοείται στην Παράγραφο 1 πιο πάνω.

8.

Εφόσον ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων κατά την έννοια της
Παραγράφου 6.2.2(4) ή/και της Παραγράφου 6.2.3(4), αυτοί οι φορείς θα πρέπει να
πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης, όπως προνοείται στην Παράγραφο
1 πιο πάνω.
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6.2 Προϋποθέσεις Συμμετοχής
6.2.1 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα
1.

Για την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς θα
πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την
προσωπική τους κατάσταση:
i. να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους για:
α.

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),

β.

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 του οικονομικού φορέα,

γ.

απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης της 27/11/1995 σχετικά
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,

δ.

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,

ε.

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 (νόμοι του 2007 έως 2016),

στ.

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 60(I)
του 2014,

Νοείται ότι, η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης
όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν
λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
ii.

να μην έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 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.
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Νοείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα όταν είναι σε
θέση να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας παρανομεί ως
προς τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Διευκρινίζεται ότι η ως άνω υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα δεν
εφαρμόζεται, εάν ο οικονομικός φορέας προσκομίσει βεβαιώσεις ότι έχει:
α.

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του πληρώνοντας τους φόρους και τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
όπου ισχύει, συσσωρευμένα πρόστιμα και τόκους

ή
β.

καταλήξει σε συμβιβασμό με την αρμόδια αρχή με δεσμευτική συμφωνία
για τη σταδιακή αποπληρωμή τους.

iii.

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,

iv.

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. Νοείται ότι, η παραδοχή γεγονότων
ή διάπραξης πράξεων, είτε ενώπιον των ανακριτικών αρχών είτε ενώπιον
αρμόδιου δικαστηρίου, σε σχέση με έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην
παράγραφο 6.2.1.(1), συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

v.

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.

vi.

να μην εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν μπορούν να
αποκατασταθούν αποτελεσματικά χωρίς να αποκλείονται από τη συμμετοχή τους
στη διαδικασία προσφορών,

vii.

να μην εμπίπτουν σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή τους κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
εκτός εάν αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα αποτελεσματικά μέσα,

viii.

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,

ix.

να μην έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, να μην έχουν αποκρύψει
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τις πληροφορίες αυτές και να είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται,
2.

Οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις που
αναφέρονται πιο πάνω, μπορεί να προσκομίσει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
έλαβε μέτρα, τα οποία επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του. Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή από την Αναθέτουσα Αρχή, ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας δεν
αποκλείεται, λόγω συνδρομής στο πρόσωπο του υποχρεωτικού λόγου αποκλεισμού.

3.

Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω
προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.

4.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τη/τις θυγατρική/ές εταιρεία/ες,
στις δυνατότητες των οποίων στηρίζεται η Μητρική Εταιρεία , κατά την έννοια των
Παραγράφων 6.2.2(3) και 6.2.3(3).

5.

Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τους φορείς, στις δυνατότητες των
οποίων στηρίζεται ο Προσφέρων, κατά την έννοια των Παραγράφων 6.2.2(4) και 6.2.3(4).

6.2.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1. Για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να πληρούν
υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν στην οικονομική και
χρηματοοικονομική τους επάρκεια:
να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη (2016
μέχρι 2020) που να αφορά σε παροχή Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με
Λεωφορεία τουλάχιστον ίσο με:

i.

A/A Προσφορές για Συμβάσεις όπως
περιγράφονται στις Παραγράφους
2.2 και 2.3 του παρόντος Μέρους Α

Ελάχιστος Μέσος Ετήσιος Κύκλος
εργασιών κατά τα τελευταία πέντε (5)
έτη (2016 μέχρι 2020)

1

Προσφορές για Σύμβαση
Παραχώρησης Λεμεσού

Επτά Εκατομμύρια Ευρώ (€7,000,000)

2.

Προσφορές για Σύμβαση
Παραχώρησης Πάφου

Τρία Εκατομμύρια Ευρώ (€3,000,000)

Διευκρινίζεται ότι θα ληφθεί υπόψη ο ετήσιος κύκλος εργασιών που αφορά
αποκλειστικά και μόνο σε Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές με Λεωφορεία και
συμπεριλαμβάνει την Κρατική Αποζημίωση, όπου υπάρχει, και έσοδα που
προέρχονται από πωλήσεις εισιτηρίων. Δεν θα ληφθούν υπόψη έσοδα από
άλλες δραστηριότητες, όπως διαφήμιση, διαχείριση στάθμευσης,
(εξαιρούμενης της στάθμευσης τύπου park and ride), διαχείριση / ενοικίαση
άλλων ιδιοκτησιών, έσοδα από ενοικίαση ή εκμίσθωση λεωφορείων κλπ.
Οι εργασίες που μπορούν να προσμετρήσουν για σκοπούς τεκμηρίωσης των
απαιτήσεων της παρούσας Παραγράφου δύναται να προέρχονται από
συμβάσεις ή αδειοδοτημένες υπηρεσίες που στην ίδια τη σύμβαση ή στην άδεια
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αποδεικνύεται η τακτική φύση των γραμμών, μέσω μιας προκαθορισμένης
υπηρεσίας τακτικών διαδρομών για εξυπηρέτηση του κοινού χωρίς διακρίσεις.
να έχουν εκπονήσει και συμπεριλάβει στην Προσφορά τους και σύμφωνα με
την Παράγραφο 8.3.2.(1) του παρόντος Μέρους Α και τις κατευθύνσεις του
Κεφαλαίου 8 του Προσαρτήματος ΙΙ του παρόντος Μέρους Α «Σχέδιο
Μετάβασης και Υλοποίησης».

ii.

2.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία για πλήρωση της
προϋπόθεσης υπό (i) πιο πάνω, αρκεί αυτή να πληρείται:
από ένα μέλος του, νοουμένου ότι αυτό κατέχει μερίδιο συμμετοχής και
αποτελεσματικό έλεγχο του Οικονομικού Φορέα όχι μικρότερο του πενήντα πέντε
τοις εκατό (>55%).

i.

ή
αθροιστικά από 2 ή περισσότερα μέλη του, νοουμένου ότι αυτά κατέχουν έκαστο
μερίδιο συμμετοχής και αποτελεσματικό έλεγχο του Οικονομικού Φορέα όχι
μικρότερο του τριάντα τοις εκατό (>30%).

ii.

3. Οικονομικός Φορέας που είναι Μητρική Εταιρεία δύναται να στηρίζεται στις
δυνατότητες θυγατρικής/ών της εταιρείας/ων για σκοπούς τεκμηρίωσης των
προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου . Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι
σε θέση να αποδείξει, μέσα από γραπτή συμφωνία, στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει
στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους.
4. Ο Οικονομικός Φορέας δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους, για σκοπούς τεκμηρίωσης των
προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε
θέση να αποδείξει, μέσα από γραπτή συμφωνία, στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει
στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους.
6.2.3 Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες
Για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να
πληρούν υποχρεωτικά όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και
επαγγελματικές τους ικανότητες:
1.

Πρέπει να κατέχουν, και να είναι σε θέση να τεκμηριώσουν ικανοποιητικά, την
τεχνογνωσία και πείρα τους ως ακολούθως:
i.

παροχή Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία με τουλάχιστον μέσο
μέγεθος στόλου λεωφορείων όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα για συνεχή ή
διακοπτόμενη περίοδο ως ακολούθως:
α.

για συνεχή περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη βάση μίας ανάλογης
σύμβασης κατά τα τελευταία επτά (7) έτη, ή
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β.

A/A

διακοπτόμενες περίοδοι εντός ενός διαστήματος 20 ετών, στη βάση
ανάλογων συμβάσεων διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών έκαστη, οι οποίες
παρέχουν αθροιστικά τουλάχιστον 10ετή πείρα.

Υποβολή Προσφορών για
Συμβάσεις όπως
περιγράφονται στις
Παραγράφους 2.2 και 2.3 του
παρόντος Μέρους Α.

Ελάχιστο Μέσο Μέγεθος
Διαχειριζόμενου Στόλου για
συμβάσεις που υποβάλλονται για
σκοπούς τεκμηρίωσης των τεχνικών
και επαγγελματικών ικανοτήτων

1

Υποβολή
Σύμβαση
Λεμεσού

προσφορών
για 85 Λεωφορεία
Παραχώρησης

2.

Υποβολή
προσφορών
για 35 Λεωφορεία
Σύμβαση Παραχώρησης Πάφου

ii.

παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο στο επιβατικό κοινό μέσω της
χρήσης συστήματος τηλεματικής κατάλληλα σχεδιασμένο για Δημόσιες Επιβατικές
Μεταφορές με λεωφορεία.

iii.

διαχείριση στόλου λεωφορείων και παροχής της υπηρεσίας μέσω ενός
συστήματος διαχείρισης στόλου κατάλληλα σχεδιασμένο για Δημόσιες Επιβατικές
Μεταφορές με λεωφορεία.

iv.

διαχείριση πωλήσεων εισιτηρίων μέσω συστήματος τηλεματικής κατάλληλα
σχεδιασμένο για Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές με λεωφορεία.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία που μπορεί να προσμετρήσει για σκοπούς τεκμηρίωσης
των απαιτήσεων της παρούσας Παραγράφου δύναται να προέρχεται από συμβάσεις ή
αδειοδοτημένες υπηρεσίες που στην ίδια την σύμβαση ή στην άδεια αποδεικνύεται η
τακτική φύση των γραμμών μέσω μιας προκαθορισμένης υπηρεσίας τακτικών
διαδρομών για εξυπηρέτηση του κοινού χωρίς διακρίσεις.
2.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία για πλήρωση
της προϋπόθεσης (1(i) to 1(iv)) πιο πάνω, αρκεί αυτή να πληρείται:
i. από ένα μέλος τού νοουμένου ότι αυτό κατέχει μερίδιο συμμετοχής και
αποτελεσματικό έλεγχο του Οικονομικού Φορέα όχι μικρότερο του
πενήντα πέντε τοις εκατό (>55%).
ή
ii. αθροιστικά από δύο (2) ή περισσότερα μέλη τού νοουμένου ότι αυτά
κατέχουν έκαστο μερίδιο συμμετοχής και αποτελεσματικό έλεγχο του
Οικονομικού Φορέα όχι μικρότερο του τριάντα τοις εκατό (>30%).

3. Οικονομικός Φορέας που είναι Μητρική Εταιρεία μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες
θυγατρικής/ών της εταιρείας/ων, για σκοπούς τεκμηρίωσης των προϋποθέσεων της
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παρούσας παραγράφου . Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει,
μέσα από γραπτή συμφωνία, στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους.
4. Ο Οικονομικός Φορέας δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους, για σκοπούς τεκμηρίωσης των
προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε
θέση να αποδείξει, μέσα από γραπτή συμφωνία, στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει
στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους.
5.

Για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, οι Προσφέροντες μπορούν να
χρησιμοποιούν λεωφορεία που είναι ιδιόκτητα, ενοικιάζονται ή είναι αντικείμενο
χρηματοδοτικής μίσθωσης και πρέπει να προσδιορίσουν στην Τεχνική Προσφορά τους
τα ακόλουθα:
α.

τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να εξασφαλίσουν τα λεωφορεία,

β.

τον ελάχιστο αριθμό λεωφορείων που θα χρησιμοποιήσουν για την εκτέλεση
των Υπηρεσιών της Σύμβασης (Βασικής Υπηρεσίας). Αποτελεί ευθύνη του
κάθε Προσφέροντα να υπολογίσει το απαιτούμενο μέγεθος στόλου (αριθμό
λεωφορείων) και του μίγματος αυτού (δηλ. αριθμό M2 και M3 οχημάτων),
έχοντας διαμορφώσει λεπτομερή δική του επιχειρηματική και λειτουργική
πρόταση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της Σύμβασης για την
οποία υποβάλλεται προσφορά. Νοείται ότι ο επιλεγέντας Παραχωρησιούχος
οφείλει να προμηθεύσει τον αριθμό λεωφορείων που απαιτούνται για την
εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης και δεν δικαιούται πρόσθετη
αποζημίωση σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα ή/και πιο μεγάλα
λεωφορεία από αυτά που ο ίδιος εκτίμησε και υπέβαλε στην Προσφορά του.

γ.

τον αριθμό των ενοικιαζόμενων λεωφορείων που δεν πρέπει να υπερβαίνει
το τριάντα τοις εκατό (<30%) του συνολικού στόλου που ο Προσφέρων
δηλώνει ότι χρειάζεται για την εκτέλεση των Υπηρεσιών της Σύμβασης
(Βασικής Υπηρεσίας). Η ενοικίαση θα πρέπει να γίνεται στη βάση του Περί
της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου του 2013 (Ν. 156(I)/2013),
ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται.

δ.

σε περίπτωση που μέρος ή ολόκληρος ο στόλος για την εκτέλεση των
Υπηρεσιών της Σύμβασης εξασφαλίζεται μέσα από συμφωνία
χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων, η εν λόγω συμφωνία θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από τις απαραίτητες υπηρεσίες όπως ασφάλισης, συντήρησης
και άμεσης αντικατάστασης με αντίστοιχο όχημα σε περίπτωση μηχανικής
βλάβης, ατυχήματος, ή όταν καλείται για τακτική συντήρηση.

Νοείται ότι τα λεωφορεία που παρέχονται, είτε είναι ιδιόκτητα είτε ενοικιάζονται είτε είναι
αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης και οποιαδήποτε οχήματα αντικατάστασης, δεν
μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να διακρίνονται από το υπόλοιπο του στόλου όσον
αφορά το χρώμα, την ποιότητα, την ασφάλεια, τα Συστήματα Τηλεματικής, την ηλικία
και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 4 του Μέρους Β των
Εγγράφων του Διαγωνισμού. Η ηλικία των λεωφορείων που παρέχονται, είτε είναι
ιδιόκτητα είτε ενοικιάζονται είτε είναι αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης, λαμβάνεται
υπόψη για τις απαιτήσεις ηλικίας του στόλου, σύμφωνα με το Παράρτημα 4. Συνεπώς,
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σε όλες τις σχετικές συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης θα
αντικατοπτρίζονται και θα υλοποιούνται όλες οι σχετικές υποχρεώσεις του
Παραρτήματος 4 του Μέρους Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού.
6.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής
1.

Η Εγγύηση Συμμετοχής της Παραγράφου 2.15 του παρόντος Μέρους Α πρέπει να είναι
Εγγύηση που εκδίδεται από ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλες
χώρες 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 σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν,
σύμφωνα με την νομοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων.

2.

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα
και πρέπει να είναι σύμφωνη με το σχετικό Έντυπο 1 που περιλαμβάνεται στο
συνημμένο Προσάρτημα I των Εγγράφων Διαγωνισμού.

3.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην Εγγύηση Συμμετοχής θα πρέπει να σημειώνεται ότι
αυτή καλύπτει από κοινού και εις ολόκληρο όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.

4.

Η Εγγύηση Συμμετοχής θα πρέπει να είναι σε ισχύ ή να παραταθεί η ισχύς αυτής,
σύμφωνα με τις πρόνοιες των Εγγράφων του Διαγωνισμού, μέχρι και την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης με τον Παραχωρησιούχο.

5.

Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των Προσφερόντων επιστρέφονται σε αυτούς μετά την
κατάθεση από τον Προσφέροντα, στον οποίο θα ανατεθεί η Σύμβαση (δηλαδή
επιλεγέντα Παραχωρησιούχο), της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης και εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

6.

Η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, στην
περίπτωση που ο Προσφέρων:
i.

αποσύρει ολόκληρη ή μέρος της Προσφοράς του μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών,
ή

ii.

έχοντας ειδοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για την αποδοχή της Προσφοράς
του κατά την περίοδο ισχύος των Προσφορών για να παρουσιασθεί για να
υπογράψει τη Σύμβαση:
α.

αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε
Πιστοποιητικό ή/και άλλα έγγραφα ή/και την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης ή
και να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις άλλες υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό,
ή

β.

αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση.
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7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7.1 Κυριότητα
1. Η Αναθέτουσα Αρχή κατέχει την κυριότητα όλων των Προσφορών που έχουν
υποβληθεί κατά τη διαδικασία του παρόντος Διαγωνισμού και οι Προσφέροντες δεν
έχουν το δικαίωμα της επιστροφής σε αυτούς των Προσφορών τους από την
Αναθέτουσα Αρχή.
2. Νοείται ότι οποιαδήποτε στοιχεία περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες Προσφορές και
αφορούν προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή για
σκοπούς της αξιολόγησης των Προσφορών και τηρουμένων των προνοιών της
σχετικής νομοθεσίας.
7.2 Εμπιστευτικότητα
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει υπόψη της τα θεμιτά συμφέροντα των Προσφερόντων σε
ότι αφορά την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα
των επιχειρήσεών τους, εφόσον προσδιοριστούν σύμφωνα με την Παράγραφο 7.2.(2)
πιο κάτω.

2.

Οι Προσφέροντες οφείλουν να προσδιορίσουν, στις Προσφορές τους, τις πληροφορίες
που θεωρούν εμπιστευτικές και επιθυμούν να μην γνωστοποιηθούν σε τρίτους,
αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους τις θεωρούν εμπιστευτικές.

7.3 Χρόνος Ισχύος
1.

Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι ο αναφερόμενος στην Παράγραφο 2.16 του
παρόντος Μέρους Α. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
προβλεπόμενου στην Παράγραφο 2.16, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.

Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 7.3.(3) πιο κάτω.

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 έχει
παραλείψει να συγκατατεθεί γραπτώς στην αιτούμενη από την Αναθέτουσα Αρχή
παράταση της ισχύος των Προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7.4 Πρόνοιες για Πράσινες και Αποδοτικές Μεταφορές (Συμπληρωματικές ή /και
Εναλλακτικές Προτάσεις για Στόλο Οχημάτων)
1.

Οι διατάξεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της Σύμβασης
ενθαρρύνουν τους Παραχωρησιούχους να χρησιμοποιούν νεότερου τύπου οχήματα για
μείωση εκπομπής ρύπων και ειδικότερα EURO VI, υβριδικά ή ηλεκτρικά. Πρόσθετα με
αυτό υπάρχουν πρόνοιες τις οποίες οι Προσφέροντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο
«Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης» σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 του Προσαρτήματος
ΙΙ του παρόντος Μέρους Α και στην Οικονομική τους Προσφορά, οι οποίες στοχεύουν
στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών ρύπων, τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης
Υπηρεσίας και την προσέλκυση περισσότερων επιβατών. Οι πρόνοιες αυτές
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παρατίθενται στα Άρθρα 20 και 26 του Μέρους Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού και
αφορούν μεταφορά ποδηλάτων, παροχή υπηρεσίας με ηλεκτρικά λεωφορεία,
μετατροπή του στόλου λεωφορείων για χρήση συμπιεσμένου φυσικού αερίου,
υπηρεσίες ανταποκρινόμενες στη ζήτηση.
2.

Νοείται ότι οι επιτυχόντες Προσφέροντες (Παραχωρησιούχοι) δύνανται να βελτιώνουν,
καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, μέρος ή/και ολόκληρο τον στόλο
τους όσον αφορά την αγορά και χρήση νεότερων, ασφαλέστερων και λιγότερο
ρυπογόνων οχημάτων από αυτά που έχουν προσφέρει στην αρχική τους Προσφορά,
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή,
νοουμένου ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του Παραρτήματος 4 του Μέρους Β των
Εγγράφων του Διαγωνισμού και οποιονδήποτε απαιτήσεων που προκύπτουν από την
εθνική νομοθεσία που εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/33/ΕΚ, ως αυτή
τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, η οποία θέτει τον ελάχιστο στόχο προμηθειών
λεωφορείων επί του συνολικού αριθμού λεωφορείων τα οποία θα καλύπτονται από τις
Συμβάσεις που θα προκύψουν από τον παρόν Διαγωνισμό που θα είναι μηδενικών ή
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα την οποία οι επιτυχόντες Προσφέροντες
(Παραχωρησιούχοι) απαιτείται να εφαρμόζουν. Στις περιπτώσεις αυτές οι επιτυχόντες
Προσφέροντες (Παραχωρησιούχοι) δεν δικαιούνται οποιαδήποτε πρόσθετη Κρατική
Αποζημίωση ή/και παράταση διάρκειας της Σύμβασης Παραχώρησης.

7.5 Υποβολή Προσφορών για Περισσότερες από Μία Συμβάσεις Παραχώρησης
1.

Τηρουμένης της παραγράφου (2), οι Οικονομικοί Φορείς έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλουν προσφορές για μία ή και για τις δύο Συμβάσεις.

2. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε Προσφέροντα δύναται να ανατεθεί αριθμός Συμβάσεων που
καλύπτουν, ως μέγιστο όριο, τέσσερεις από τις έξι Συμβάσεις που έχουν προκηρυχθεί
Παγκύπρια, με τον παρόντα Διαγωνισμό Νο. MTCW/PT Concession Contracts/1/2021
και το Διαγωνισμού Νο. MTCW/PT Concession Contracts/1/2019, και υπό την
επιφύλαξη ότι δεν μπορούν να ανατεθούν στον ίδιο Προσφέροντα οι Συμβάσεις που
καλύπτουν τις Γεωγραφικές Περιοχές Λευκωσίας και Λεμεσού. Νοείται ότι για σκοπούς
της παρούσας παραγράφου, Προσφέρων που συμμετείχε ως μέλος κοινοπραξίας στον
διαγωνισμό Νο. MTCW/PT Concession Contracts/1/2019 και του κατακυρώθηκε ο
διαγωνισμός για τη Σύμβαση στην Γεωγραφική Περιοχή Λευκωσίας, δύναται να υποβάλει
προσφορά για την Γεωγραφική Περιοχή Λεμεσού στον παρόντα διαγωνισμό, υπό την
προϋπόθεση ότι, είτε δεν έχει τον έλεγχο της κοινοπραξίας στην οποία κατακυρώθηκε ο
διαγωνισμός για τη Γεωγραφική Περιοχή Λευκωσίας, είτε δεν έχει τον έλεγχο της
κοινοπραξίας που υποβάλλει προσφορά για την Γεωγραφική Περιοχή Λεμεσού.
3.

Στην περίπτωση όπου οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν προσφορές για περισσότερες
από μία Συμβάσεις θα πρέπει να υποβάλουν για κάθε μία εξ αυτών όλα τα σχετικά
έγγραφα που απαιτούνται συμπεριλαμβανομένων και των επιμέρους Σχεδίων
Μετάβασης και Υλοποίησης, μελετών σκοπιμότητας και κοστολόγησης και να
συμπληρώσουν και να υπογράψουν όλα τα σχετικά Έντυπα σύμφωνα με την
Παράγραφο 8.3. του παρόντος Μέρους Α.
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4.

Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς που υποβάλουν προσφορές για περισσότερες
από μία Συμβάσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το Έντυπο 5 του
παρόντος Μέρους Α. Στο εν λόγω Έντυπο θα δηλώσουν όλες τις Συμβάσεις για τις
οποίες υποβάλλουν ξεχωριστές Προσφορές, όπως και τις Συμβάσεις που τους έχουν
ανατεθεί μέσα από τον Διαγωνισμό Νο. MTCW/PT Concession Contracts/1/2019.

5. Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να δηλώσουν κατά πόσο «συγγενικοί» προς αυτούς
Φορείς συμμετέχουν και υποβάλλουν προσφορά, είτε μεμονωμένα είτε σε κοινοπραξία
μαζί με άλλο Προσφέροντα, για την ίδια Σύμβαση Παραχώρησης. Για τους σκοπούς της
παρούσας Παραγράφου ο όρος «συγγενικοί» σημαίνει οικονομικός φορέας που ανήκει
στο ίδιο συγκρότημα με τον Προσφέρων και περιλαμβάνει μητρική ή θυγατρική ή
συνδεδεμένη, ή ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής
οδηγεί σε αυτόματη απόρριψη των επηρεαζόμενων προσφορών. Διευκρινίζεται ότι σε
αυτές τις περιπτώσεις η αναθέτουσα αρχή, θα διερευνά κατά πόσο επιβεβαιώνεται ο
αυτοτελής και ανεξάρτητος χαρακτήρα των υποβληθεισών προσφορών και εφόσον
διαπιστώσει, με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι οι προσφορές δεν είναι αυτοτελείς και
ανεξάρτητες, θα απορρίπτει αυτές. Για σκοπούς της παρούσας παραγράφου οι
Προσφέροντες πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλα τη δήλωση του Εντύπου 15 του
παρόντος Μέρους Α.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής.
1.

Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το αργότερο μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών όπως καθορίζεται στην Παράγραφο
2.21 του παρόντος Μέρους Α.

2.

Οι Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του χώρου για τον συγκεκριμένο
Διαγωνισμό στο Ηλεκτρονικό Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy).

3.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, Προσφορές που υποβλήθηκαν
μετά την καθορισμένη στην Παράγραφο 2.21 του παρόντος Μέρους Α ημερομηνία και
ώρα.

4.

Οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την Προσφορά τους μέσω
του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy),
μέχρι, αλλά όχι μετά, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών όπως
καθορίζεται στην Παράγραφο 2.21 του παρόντος Μέρους Α.

5.

Χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής για αναζήτηση
διευκρινίσεων σύμφωνα με την Παράγραφο 9.5 του παρόντος Μέρους Α, δεν είναι
επιτρεπτή η διευκρίνιση, τροποποίηση ή μη αποδοχή από τους Προσφέροντες κάποιου
όρου ή εδαφίου της Προσφοράς μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
Προσφορών.

6.

Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Σε περίπτωση που
Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί μετά την ημερομηνία αυτή, ο Προσφέρων υπόκειται
σε κυρώσεις και ειδικότερα:
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i.

σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για ανάθεση κάθε αποσυρθείσας
Σύμβασης,

ii.

σε κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής κάθε αποσυρθείσας Προσφοράς υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

8.2 Τρόπος Σύνταξης της Προσφοράς
1. Οι Προσφορές συντάσσονται με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέσω του χώρου για τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό στο Ηλεκτρονικό
Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy), υποχρεωτικά στη γλώσσα που
προσδιορίζεται στην Παράγραφο 2.18 του παρόντος Μέρους Α. Εγχειρίδια που τυχόν
συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική ή
Αγγλική γλώσσα.
2. Αναλυτικός Οδηγός για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των Προσφορών μέσω του
Ηλεκτρονικού Συστήματος διατίθεται στην Ενότητα «Βοήθεια» στο Ηλεκτρονικό
Σύστημα.
3. Πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής των Προσφορών, οι Οικονομικοί Φορείς
μπορούν να επικοινωνούν εντός των εργάσιμων ωρών της δημόσιας Υπηρεσίας, στα
τηλέφωνα που αναφέρονται στον πιο πάνω Οδηγό για καθοδήγηση σχετικά με την
υποβολή των Προσφορών τους στο Ηλεκτρονικό Σύστημα.
4. Ο Φάκελος Υποβολής Προσφοράς περιέχει τρεις (3) Ενότητες που περιλαμβάνουν
όλο το πληροφοριακό υλικό ως εξής:
i.

Ενότητα «Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής», της οποίας το περιεχόμενο
θα είναι σύμφωνο με την Παράγραφο 8.3.1 του παρόντος Μέρους Α.

ii.

Ενότητα «Τεχνικής και Επιχειρηματικής Προσφοράς» της οποίας το περιεχόμενο
θα είναι σύμφωνο με την Παράγραφο 8.3.2 του παρόντος Μέρους Α.

iii.

Ενότητα «Οικονομική Προσφορά», της οποίας το περιεχόμενο θα είναι σύμφωνο
με την Παράγραφο 8.3.3 του παρόντος Μέρους Α.

5. Εάν η Προσφορά περιέχει συντομογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών,
ο Προσφέρων πρέπει να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
6. Όλα τα Έντυπα / Δηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι ηλεκτρονικές υπογραφές γίνονται δεκτές για τους
σκοπούς υποβολής Προσφορών και νοείται ότι εάν η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί
περαιτέρω πληροφορίες το ζητεί κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της Προσφοράς.
7. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα για έναρξη της υποβολής Προσφοράς
ηλεκτρονικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Προσφορών που
καθορίζεται στα Έγγραφα Διαγωνισμού. Δεδομένου ότι η υποβολή ξεκίνησε πριν την
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, το σύστημα επιτρέπει τη συνέχιση της
φόρτωσης/ανεβάσματος της Προσφοράς για χρονικό διάστημα μέχρι και 30 λεπτά μετά
την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών. Για όσες προσφορές δεν
έχει καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της φόρτωσης τους στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
μετά και τη λήξη των 30 λεπτών ή έχει για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί εντός αυτής
της περιόδου, αυτές απορρίπτονται και δεν καταχωρούνται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα.
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Νοείται ότι δεν είναι δυνατή η έναρξη ή επανέναρξη της διαδικασίας υποβολής
προσφοράς μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας για υποβολή
προσφοράς και οποιοδήποτέ πρόβλημα πιθανόν προκύψει κατά την περίοδο αυτή,
δεν θα μπορεί να λυθεί με διορθωτικές ενέργειες.
8. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι τεχνικοί παράγοντες που
επηρεάζουν την ταχύτητα της φόρτωσης της προσφοράς στο Ηλεκτρονικό Σύστημα,
συστήνεται όπως η έναρξη της διαδικασίας υποβολής ξεκινήσει εγκαίρως, αφήνοντας
τον απαραίτητο χρόνο τόσο για την ολοκλήρωση της υποβολής, όσο και για την
επίλυση θεμάτων τα οποία πιθανόν να προκύψουν. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι με
βάση την ΚΔΠ 249/2009, ο κάθε Οικονομικός Φορέας που χρησιμοποιεί το
Ηλεκτρονικό Σύστημα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της
υλικοτεχνικής υποδομής που ο ίδιος διαθέτει, για την ποιότητα και ταχύτητα σύνδεσης
του στο διαδίκτυο και, κατ’ επέκταση, την αποτελεσματικότητα της χρήσης του
Ηλεκτρονικού Συστήματος από αυτόν.
9. Η υποβολή της Προσφοράς αποτελεί αποκλειστική ευθύνη έκαστου Προσφέροντα ο
οποίος θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε, όχι μόνο να ξεκινήσει
αλλά και να ολοκληρωθεί η υποβολή της Προσφοράς του εντός των πιο πάνω
χρονικών περιθωρίων.
8.3 Περιεχόμενα των Ενοτήτων
8.3.1 Περιεχόμενα της Ενότητας «Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής»
Η Ενότητα «Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής» περιέχει τα απαιτούμενα ως προς τα
δικαιολογητικά για τη Συμμετοχή.
8.3.1.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής είναι τα νομικά έγγραφα που πιστοποιούν το δικαίωμα του
Οικονομικού Φορέα να υποβάλει Προσφορά σύμφωνα με την Παράγραφο 6 του παρόντος
Μέρους Α και συγκεκριμένα απαρτίζονται από:
1. Την Εγγύηση Συμμετοχής της Παραγράφου 6.2.4 του παρόντος Μέρους Α η οποία πρέπει
να συνταχθεί σύμφωνα με το Έντυπο 1 που περιλαμβάνεται στο Συνημμένο Προσάρτημα
I των Εγγράφων Διαγωνισμού.
Οι Προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν το πρωτότυπο Έντυπο 1 «Εγγύηση
Συμμετοχής» στον Αρμόδιο Λειτουργό ως ορίζεται στην Παράγραφο 2.9 του παρόντος
Μέρους Α.
Δεδομένου ότι αντίγραφο του Εντύπου 1 έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, δεν εκλαμβάνεται ως λόγος
αποκλεισμού του Προσφέροντος η παραλαβή του πρωτότυπου εντύπου, μετά την εκπνοή
της καταληκτικής ημερομηνίας, νοουμένου ότι η πρωτότυπη Εγγύηση Συμμετοχής
υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία εκπνοής της
καταληκτικής ημερομηνίας.
2. Την πιστοποίηση της «Προσωπικής Κατάστασης του Προσφέροντα» της Παραγράφου
6.2.1 του παρόντος Μέρους Α η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Έντυπο 2
που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα I των Εγγράφων Διαγωνισμού. Εφόσον ο
Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων, το Έντυπο 2 θα
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συμπληρωθεί, υπογραφεί και υποβληθεί για κάθε μέλος της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση
που ο Προσφέρων επικαλείται τις δυνατότητες, κατά την έννοια των Παραγράφων
6.2.2(3), 6.2.2(4) και 6.2.3(3), 6.2.3(4):
i.

θυγατρικής/ών εταιρείας/ων

ii.

φορέα/έων

το Έντυπο 2 θα συμπληρωθεί, υπογραφεί και υποβληθεί για κάθε θυγατρική ή/και φορέα.
3. Για την πιστοποίηση του Δικαιώματος Συμμετοχής της Παραγράφου 6.1 του παρόντος
Μέρους Α, ανάλογα, τα ακόλουθα στοιχεία:
i.

Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία:
α.

σύστασής του

β.

στοιχεία νόμιμης εγκατάστασης

γ.

δομή του Διοικητικού Συμβουλίου

δ.

πληροφορίες για τα Μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε.

δήλωση του Προσφέροντα – σύμφωνα με το Έντυπο 15 που
περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα I των Εγγράφων Διαγωνισμού.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο το οποίο
στηρίζεται στην εμπειρία φυσικών ή/και νομικών προσώπων που έχουν
προσχωρήσει σε αυτή για την πλήρωση των κριτηρίων των Παραγράφων
6.2.2 και 6.2.3 του παρόντος Μέρους Α, το κάθε φυσικό ή/και νομικό
πρόσωπο από το οποίο απαρτίζεται θα υποβάλει επίσης τα πιο πάνω
στοιχεία και δηλώσεις.
Σε σχέση με τις πληροφορίες που ζητούνται πιο πάνω και αφορούν στα μέλη
που απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο είναι αρκετό να δοθούν τα ονόματα
των μελών του διοικητικού συμβουλίου, η θέση τους και σχετικές σελίδες
από δημόσιο εταιρικό έγγραφο (π.χ. Έφορο Εταιρειών).
ii.

Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών
προσώπων, θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά για κάθε
συμμετέχον πρόσωπο στην κοινοπραξία:
α.

για νομικά πρόσωπα της Κοινοπραξίας όπως στο 8.3.1.1(3)(i)
παραπάνω

β.

για φυσικά πρόσωπα, τα ακόλουθα:

γ.

1.

στοιχεία νόμιμης εγκατάστασης,

2.

δήλωση σύμφωνα με το Έντυπο 15 που περιλαμβάνεται στο
Προσάρτημα I των Εγγράφων Διαγωνισμού.

Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο θα υπογράφουν όλοι οι
συμμετέχοντες στην κοινοπραξία και στο οποίο θα δηλώνεται:
1.
2.

η πρόθεση του κάθε μέλους να συμμετάσχει στην κοινοπραξία.
το ποσοστό Συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία.
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3.
4.

το μέλος της κοινοπραξίας που θα είναι ο συντονιστής (leader).
το μέλος που ορίζεται ως εκπρόσωπος της κοινοπραξίας όσον
αφορά την προσφορά.

Αλλαγές στα πιο πάνω γ(1) έως γ(4) είναι δυνατόν να γίνουν μετά την
ανάθεση της Σύμβασης και πριν την υπογραφή της, υπό τον όρο ότι
οι νέες καταστάσεις δεν θα υπολείπονται των αρχικών όπως
αναφέρονται στην Προσφορά και συγκεκριμένα όσον αφορά τη
συνολική ικανότητα της Κοινοπραξίας να πληροί τους όρους
Συμμετοχής και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Σύμβασης.

Νοείται ότι, ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους, θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία που αφορούν όλα τα μέλη της
κοινοπραξίας για την Παράγραφο 8.3.1.1. εδάφια (4), (5) και (6), τα οποία
αφορούν ενέργειες του Προσφέροντα για εξασφάλιση σημαντικών
περιουσιακών στοιχείων, την Πιστοποίηση της Οικονομικής και
Χρηματοοικονομικής Επάρκειας και την Πιστοποίηση των Τεχνικών και
Επαγγελματικών Ικανοτήτων.
iii.

Εφόσον ο Προσφέρων επικαλείται τις δυνατότητες θυγατρικής/ών
εταιρείας/ων, κατά την έννοια των Παραγράφων 6.2.2(3) ή/και 6.2.3(3):
α.

τα δικαιολογητικά όπως στο 8.3.1.1(3)(i) παραπάνω, τόσο για την
μητρική εταιρεία όσο και για την/ις θυγατρική/ές, τα οποία θα περιέχουν
πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες αυτές αποτελούν
μέρος του ίδιου ομίλου και αποδεικνύεται η σχέση μεταξύ της
θυγατρικής και της μητρικής εταιρείας,

β.

Δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου της/των θυγατρικής/ων, με
απόφαση του/ς, στην οποία θα εγγυάται/ώνται στην Αναθέτουσα Αρχή
ότι σε περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα
θέσει/ουν στη διάθεσή του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους,
(επισυνάπτεται με το Έντυπο 17)

γ.

γραπτή συμφωνία μεταξύ του Προσφέροντα και της θυγατρικής/ων
που να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε περίπτωση
ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσει/ουν στη διάθεσή
του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους, Στην συμφωνία θα
δηλώνεται αναλυτικά ο τρόπος και το μέγεθος συνεισφοράς της
θυγατρικής/ων. (Επισυνάπτεται με το Έντυπο 17)

Νοείται ότι, ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους, θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία που αφορούν τη/ις θυγατρική/ες για την
Παράγραφο 8.3.1.1. εδάφια (4), (5) και (6), τα οποία αφορούν ενέργειες του
Προσφέροντα για εξασφάλιση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, την
Πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας και την
Πιστοποίηση των Τεχνικών και Επαγγελματικών Ικανοτήτων.
iv.

Εφόσον ο Προσφέρων επικαλείται τις δυνατότητες άλλων φορέων, κατά την
έννοια των Παραγράφων 6.2.2(4) ή/και 6.2.3(4) :
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α.

τα δικαιολογητικά όπως στο 8.3.1.1(3)(i) παραπάνω, τόσο για τον
Προσφέρων όσο και για τον/ους φορέα/εις,

β.

Δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου του/των φορέα/ων αυτου/ών,
με απόφαση του/ς, στην οποία θα εγγυάται/ώνται στην Αναθέτουσα
Αρχή ότι σε περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα
θέσει/ουν στη διάθεσή του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους,
(επισυνάπτεται με το Έντυπο 17)

γ.

γραπτή συμφωνία μεταξύ του Προσφέροντα και του/ων άλλου/ων
φορέα/ων που να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε
περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσει/ουν
στη διάθεσή του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους, Στην
συμφωνία θα δηλώνεται αναλυτικά ο τρόπος και το μέγεθος
συνεισφοράς του φορέα/ων. (Επισυνάπτεται με το Έντυπο 17)

Νοείται ότι, ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους, θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία που αφορούν τους φορείς αυτούς για
την Παράγραφο 8.3.1.1. εδάφια (4), (5) και (6), τα οποία αφορούν ενέργειες
του Προσφέροντα για εξασφάλιση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, την
Πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας και την
Πιστοποίηση των Τεχνικών και Επαγγελματικών Ικανοτήτων.
4. Για την πιστοποίηση του Δικαιώματος Συμμετοχής της Παραγράφου 6.2.3.(5) του
παρόντος Μέρους Α, δήλωση που θα προσδιορίζει τις ενέργειες του Προσφέροντα
για εξασφάλιση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα του στόλου
λεωφορείων η οποία θα συμπεριλαμβάνει:
i.

τον αριθμό των ιδιόκτητων, μισθωμένων με χρηματοδοτική μίσθωση και
ενοικιαζόμενων λεωφορείων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στην
Σύμβαση,

ii.

τον τύπο λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν,

iii.

την μέγιστη και μέση ηλικία των λεωφορείων κατά την έναρξη της Σύμβασης
και κατά την διάρκεια της σύμβασης, ανά έτος.

iv.

τον αριθμό των ιδιόκτητων λεωφορείων που ήδη κατέχει,

v.

τον τρόπο με τον οποίο ο Προσφέρων προτίθεται να εξασφαλίσει τον
υπόλοιπο αριθμό ιδιόκτητων, μισθωμένων με χρηματοδοτική μίσθωση και
ενοικιαζόμενων οχημάτων, για συμπλήρωση του προτεινόμενου στόλου,

συνοδευόμενη από:
vi.

βεβαιώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που θα προμηθεύσουν τα
λεωφορεία με τις οποίες θα εγγυούνται ότι σε περίπτωση ανάδειξης του
Προσφέροντα ως Παραχωρησιούχου θα κατασκευάσουν / ενοικιάσουν /
εκμισθώσουν (ανάλογα με την περίπτωση) τον συγκεκριμένο αριθμό
οχημάτων. Οι σχετικές βεβαιώσεις, μαζί με τα ιδιόκτητα οχήματα, θα πρέπει να
καλύπτουν τουλάχιστον το 90% του στόλου.
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vii.

Εάν εφαρμόζεται, προκαταρτική συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης
οχημάτων που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τις απαραίτητες υπηρεσίες
ασφάλισης, συντήρησης και άμεσης αντικατάστασης με αντίστοιχο όχημα σε
περίπτωση μηχανικής βλάβης, ατυχήματος, ή όταν καλείται για τακτική
συντήρηση. Στη προκαταρτική συμφωνία θα αντικατοπτρίζονται και θα
υλοποιούνται όλες οι σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στην Σύμβαση
στο Παράρτημα 4 του Μέρους Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

viii.

Εάν εφαρμόζεται, προκαταρτική συμφωνία ενοικίασης οχημάτων όπου θα
αντικατοπτρίζονται και θα υλοποιούνται όλες οι σχετικές υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην Σύμβαση στο Παράρτημα 4 του Μέρους Β των Εγγράφων
του Διαγωνισμού.

5. Για την πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας,
συμπληρωμένο το Έντυπο 3 του Προσαρτήματος Ι του παρόντος Μέρους Α, στο
οποίο θα δίδονται ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι (electronic links) για πρόσβαση σε
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων πέντε (5) οικονομικών ετών (2016
μέχρι 2020), σε περίπτωση που ο Προσφέρων υποχρεούται στην έκδοση ελεγμένων
οικονομικών καταστάσεων (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση ελεγμένων
οικονομικών καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο Προσφέρων), ή δήλωση του συνολικού ύψους των
αντίστοιχων ετήσιων ζητούμενων οικονομικών στοιχείων του, σε περίπτωση που δεν
υποχρεούται στην έκδοση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. Εάν οι οικονομικές
καταστάσεις για το τελευταίο έτος αναφοράς δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), πρέπει να
υποβληθεί δήλωση σχετικά με τις απαιτούμενες οικονομικές πληροφορίες,
υπογεγραμμένη από τη Διοίκηση της επιχείρησης και συνοδευόμενη από
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Ελεγκτή που είναι
εγγεγραμμένος στον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή από κάποιο άλλο
άτομο που είναι εγγεγραμμένο σε αντίστοιχο επαγγελματικό σώμα της χώρας του. Για
υποβολή μη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το τελευταίο έτος δύναται να
υποβληθεί δήλωση κάτω από το πρότυπο ISRS 4410 «compilation engagement».
Τονίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες, κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης του Διαγωνισμού, την υποβολή οποιονδήποτε πρόσθετων
στοιχείων τεκμηρίωσης κρίνει απαραίτητο, σχετικά με τα δηλωθέντα στο Έντυπο 3.
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών
προσώπων, είναι υποχρεωτικό όπως τα Μέλη στα οποία στηρίζεται για να πληρούνται
οι προϋποθέσεις της Παραγράφου 6.2.2 του παρόντος Μέρους Α υποβάλουν έκαστο
συμπληρωμένο το Έντυπο 3 και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων
πέντε (5) ετών (2016 μέχρι 2020).
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες θυγατρικής/ων ή/και
άλλων φορέων για την πλήρωση των προϋποθέσεων της Παραγράφου 6.2.2 του
παρόντος Μέρους Α είναι υποχρεωτικό όπως η/οι εν λόγω θυγατρική/ες ή/και οι άλλοι
φορείς υποβάλει/ουν έκαστη/ος συμπληρωμένο το Έντυπο 3 και ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων πέντε (5) ετών (2016 μέχρι 2020).
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Στην περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται σε συνολικά μεγέθη
από διάφορες δραστηριότητες, και κάποιες από τις οποίες δεν σχετίζονται με τη
λειτουργία Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με λεωφορεία, οι Προσφέροντες θα
πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωματικά στοιχεία απομονώνοντας από τα συνολικά
μεγέθη αυτά που δεν αφορούν την λειτουργία Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με
λεωφορεία, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να είναι σε θέση να εντοπίσει σαφώς τα
μεγέθη που αφορούν την λειτουργία Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με
λεωφορεία.
6. Για την, πιστοποίηση των Τεχνικών και Επαγγελματικών του Ικανοτήτων της
Παραγράφου 6.2.3 του παρόντος Μέρους Α ο Προσφέρων θα πρέπει να
συμπληρώσει το Έντυπο 4 υποβάλλοντας τις πιο κάτω πληροφορίες:
i.

κατάλογο με δέκα (10), ως μέγιστο αριθμό, συμβάσεων, για την κάλυψη των
προϋποθέσεων Συμμετοχής που ορίζονται στο εδάφιο (1) της Παραγράφου
6.2.3 του παρόντος Μέρους Α, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με το Έντυπο 4
το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Ι των Εγγράφων Διαγωνισμού
στο οποίο θα επινασυφθούν τα πιο κάτω:
α.

αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το μέγεθος στόλου
λεωφορείων και τους τύπους των λεωφορείων που ο Προσφέρων
διαχειρίζεται/διαχειριζόταν στην παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων
Επιβατικών Μεταφορών με λεωφορεία για την διάρκεια των εν λόγω
συμβάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούν τα
απαιτούμενα της Παραγράφου 6.2.3(1)(i) του παρόντος Μέρους Α.
Να δοθούν οι μέσες τιμές μεγέθους στόλου ανά συμβόλαιο.

β.

πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα τηλεματικής κατάλληλα
αναπτυγμένα για Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές με λεωφορεία και
τομείς δραστηριότητας που κάλυπταν (διαχείριση στόλου,
πληροφόρησης επιβατών σε πραγματικό χρόνο, ηλεκτρονικό
εισιτήριο).

Και οι πιο κάτω πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν
στην Οικονομική Αξιολόγηση (Παράγραφος 9.4.8.(vi) του παρόντος Μέρους
Α):
γ.

πληροφορίες σχετικά με εμπειρία στην δημιουργία εκτεταμένου
δικτύου πωλήσεων συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με τρίτους
ή/και της χρήσης μηχανών αυτόματης πώλησης σε σταθμούς και
κεντρικά σημεία και σε επενδύσεις για βελτίωση της εξυπηρέτησης
κοινού μέσω τηλεφωνικών κέντρων ή/και ηλεκτρονικών σημείων
πληροφόρησης (info kiosks).

δ.

πληροφορίες για εγκαταστάσεις που χρησιμοποίησαν και ευθύνες που
είχαν για αυτές τις εγκαταστάσεις, όπως αμαξοστάσια, σταθμούς
μετεπιβίβασης, εγκαταστάσεις Park & Ride κλπ. τα οποία είναι
απαραίτητα στοιχεία για την παροχή Δημόσιων Επιβατικών
Μεταφορών με λεωφορεία.

ε.

πληροφορίες σχετικά με επενδύσεις που αφορούν Δημόσιες
Επιβατικές Μεταφορές με λεωφορεία σε έργα παραχώρησης στα
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οποία είχαν συμμετάσχει. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα δίδουν
σύντομη περιγραφή, επίπεδο επένδυσης σε οικονομικούς όρους,
διάρκεια, επιπτώσεις/αποτελέσματα κτλ.
στ.

πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί, τις
λειτουργίες τις οποίες αυτές καλύπτουν, πιστοποιήσεις που
επιτεύχθηκαν σε επίπεδο αναγνωρισμένων συστημάτων ποιότητας.

ζ.

προσέγγιση στην εκπαίδευση – εργαλεία και συστήματα ποιότητας –
επίπεδα πιστοποίησης

η.

συμπληρωματικές Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών που ανέπτυξαν
όπως τελευταίου χιλιομέτρου (last mile), ανταποκρινόμενες στην
ζήτηση, ταχείας μεταφοράς επιβατών σε επιθυμητές τοποθεσίες κτλ.

θ.

οτιδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες ή υλικό της επιλογής τους για
να διαπιστωθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα Συμμετοχής στο
Διαγωνισμό και επιβεβαιώνουν τεχνογνωσία και πείρα.
Τα στοιχεία (γ) μέχρι (θ) πιο πάνω δεν είναι Προϋποθέσεις
Συμμετοχής αλλά θα ληφθούν υπόψη κατά την Οικονομική
Αξιολόγηση των προσφορών στη βάση της Παραγράφου 9.4.8.(vi)
του παρόντος Μέρους Α. Οι Προσφέροντες θα πρέπει να
συμπληρώσουν επίσης κατάλληλα το Έντυπο 13 του Προσαρτήματος
Ι του παρόντος Μέρους Α και να το ενσωματώσουν στο Έντυπο 10 το
οποίο υποβάλλεται ως μέρος της Ενότητας «Τεχνικής και
Επιχειρηματικής Προσφοράς».

ii.

στοιχεία τεκμηρίωσης της επιτυχούς υλοποίησης των συμβάσεων του
εδαφίου (1) της Παραγράφου 6.2.3 του παρόντος Μέρους Α, ως εξής:
α.

εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι Δημόσια Αρχή, σχετικό πιστοποιητικό
που έχει εκδοθεί από τη Δημόσια Αρχή επιβεβαιώνοντας:
1.

την ύπαρξη υπογεγραμμένης σύμβασης,

2.

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, την ημερομηνία
έναρξης της υπηρεσίας και τη διάρκεια παροχής,

3.

μεγέθη της σύμβασης (μέσος αριθμός λεωφορείων, μέσος
ετήσιος αριθμός εκτελεσθέντων χιλιομέτρων και μέση ετήσια
αξία της σύμβασης),

4.

επιβεβαίωση της εμπειρίας σε συστήματα τηλεματικής που
αφορούν της Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές με λεωφορεία της
Παραγράφου 6.2.3.(1)(ii) έως (iv) του παρόντος Μέρους Α,

5.

επιβεβαίωση επενδύσεων ή/και εμπειρίας της Παραγράφου
8.3.1.1.(6)(ii) (γ) έως (θ) του παρόντος Μέρους Α, που έλαβαν
χώρα στο πλαίσιο της σύμβασης οι οποίες θα ληφθούν υπόψη
στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντα
στη βάση της Παραγράφου 9.4.(8)(vi) του παρόντος Μέρους Α.
Για όλες τις επενδύσεις ή/και εμπειρία θα συμπεριλαμβάνονται
οι σχετικές πληροφορίες – τίτλος και σύντομη περιγραφή,
επίπεδο επένδυσης, διάρκεια, κτλ.,
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β.

7.

6.

η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί και ούτε έχει ενεργοποιηθεί
διαδικασία καταγγελίας,

7.

τυχόν αξιώσεις ζημιών του Αναθέσαντος Φορέα οι οποίες έχουν
διευθετηθεί ή υπάρχει σε εξέλιξη δεσμευτική διαδικασία για
διευθέτηση τους,

εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης, βεβαίωση του ιδιώτη, ή εάν
τούτο δεν είναι δυνατόν, απλή δήλωση του Προσφέροντα στην οποία
θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου
στο Φορέα που εκτελέστηκε η σύμβαση.

Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζόμενων, σύμφωνα με το Έντυπο 6 που
περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Ι του παρόντος Μέρους Α.
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να πληροφορηθούν ποιες είναι οι
υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Κυπριακής
Δημοκρατίας όσον αφορά την προστασία των εργαζόμενων και των εργασιακών
συνθηκών, και που εφαρμόζονται στον τόπο εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης,
από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εποπτείας Εργασίας (www.mlsi.gov.cy/dli).

8.

Κατάλογο της Παραγράφου 7.5.3, του παρόντος Μέρους Α, των Συμβάσεων
Παραχώρησης για τις οποίες o Προσφέρων έχει υποβάλει Προσφορά, που
περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Ι των Εγγράφων του Διαγωνισμού (Έντυπο 5).

9.

Όλα τα πιο πάνω Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα υποβληθούν μία φορά ανεξαρτήτως του
αριθμού Συμβάσεων Παραχώρησης για τις οποίες υποβάλλεται Προσφορά, με εξαίρεση:
i.

την Εγγύηση Συμμετοχής της Παραγράφου 6.2.4 του παρόντος Μέρους Α, και

ii.

την κατάσταση που προσδιορίζει τις ενέργειες του Προσφέροντα για
εξασφάλιση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα του στόλου
λεωφορείων της Παραγράφου 8.3.1.1.(4) πιο πάνω,

τα οποία υποβάλλονται για κάθε ξεχωριστή Προσφορά. Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
τα δικαιολογητικά στο (i) και (ii) πιο πάνω υποβάλλονται κάτω από τον Τεχνικό
Φάκελο κάθε Σύμβασης Παραχώρησης για την οποία υποβάλλεται Προσφορά,
στην υπο-ενότητα «Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής».
10. Στοιχεία που προσκομίζονται στα πλαίσια των ζητούμενων της παρούσας Παραγράφου
8.3.1. δύναται να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα και δεν απαιτείται πιστοποίηση
τους. Σε περίπτωση που διατίθενται σε άλλη γλώσσα από την Ελληνική ή Αγγλική θα
πρέπει να μεταφράζονται σε μία από αυτές τις δύο γλώσσες και η μετάφραση θα πρέπει
να πιστοποιείται.

8.3.2 Περιεχόμενα της Ενότητας «Τεχνική και Επιχειρηματική Προσφορά»
1.

Το «Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης» σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8
του
Προσαρτήματος ΙΙ του παρόντος Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού, αποτελεί
την τεχνική και επιχειρηματική πρόταση του Προσφέροντα, και θα περιλαμβάνει
λεπτομερείς σχεδιασμούς και ετήσιες οικονομικές προβλέψεις που θα καλύπτουν όλη
την διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης περιλαμβανομένης και της μεταβατικής
περιόδου. Το «Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης» θα συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά
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ειδικό κεφάλαιο που θα αναλύει λεπτομερώς τον τρόπο χρηματοδότησης τού,
συμπεριλαμβανομένων των δανείων ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που πιθανόν
να δοθούν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το «Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης»
θα πρέπει να έχει συνταχθεί από ανεξάρτητο, ως προς τον Προσφέροντα, πρόσωπο
(νομικό ή φυσικό), το οποίο παρέχει τα τελευταία πέντε (5) έτη επιχειρηματικές
συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης θα υπογράφεται από
τον πρόσωπο και θα συνοδεύεται από σύντομη καλυπτική έκθεση από το εν λόγω
πρόσωπο, η οποία θα επιβεβαιώνει ότι:
i.

έχει εκπονήσει το Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης το οποίο υποβάλλεται
από τον Προσφέροντα,

ii.

έχει διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του από τον Προσφέροντα και με ποιο τρόπο,

iii.

διαθέτει εμπειρία σε εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και παρέχει τα
τελευταία πέντε (5) έτη επιχειρηματικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες,

και θα αναλύει τον τρόπο με τον οποίο:

2.

iv.

εξετάστηκε η οικονομική και τεχνική ικανότητα του Προσφέροντα να αναλάβει
το Αντικείμενο της Σύμβασης,

v.

έγιναν οι προβλέψεις για τα έσοδα, τα λειτουργικά έξοδα, οι εκτιμήσεις
επενδύσεων (π.χ. αριθμού οχημάτων και αν χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα
βελτιστοποίησης), και αυτά αντικατοπτρίζονται στην Οικονομική Προσφορά
του Προσφέροντα,

vi.

αξιολογήθηκαν τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ρίσκα που αναμένεται
να υπάρχουν κατά την χρονική διάρκεια του επιχειρηματικού πλάνου (10έτη)
και η ικανότητα του Προσφέροντα να τα διαχειριστεί,

vii.

ενεπλάκητε η Διοίκηση του Προσφέροντα στην διαδικασία εκπόνησης του
σχεδίου η οποία κατανοεί τις δεσμεύσεις, τα ρίσκα και αναλαμβάνει την
υλοποίηση του.

Για την πιστοποίηση ύπαρξης της αναγκαίας Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής
Επάρκειας για την κάλυψη του «Σχεδίου Μετάβασης και Υλοποίησης», το οποίο
περιλαμβάνει το λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο του Προσφέροντα και τις ετήσιες
οικονομικές προβλέψεις που απαιτούνται για την απρόσκοπτη υλοποίηση των
επενδύσεων του και της εκτέλεσης των Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών
με Λεωφορεία, για κάθε Σύμβαση Παραχώρησης για την οποία υποβάλλεται Προσφορά
απαιτούνται:
i.

Δήλωση που συντάσσεται από ανεξάρτητο, ως προς τον Προσφέροντα και προς
το πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) που θα ετοιμάσει το Σχέδιο Μετάβασης και
Υλοποίησης, Εγκεκριμένο Ελεγκτή που είναι εγγεγραμμένος στο Σύνδεσμο
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή από κάποιο άλλο άτομο που είναι
εγγεγραμμένο σε αντίστοιχο επαγγελματικό σώμα της χώρας του, που να
βεβαιώνει ότι έχει εξετάσει σε λεπτομέρεια το «Σχέδιο Μετάβασης και
Υλοποίησης» του Προσφέροντα σύμφωνα με τις συστάσεις του διεθνούς
προτύπου International Standard on Assurance Engagement (ISAE) 3400 και η
γνωμοδότηση του θα πρέπει να καταλήγει ότι το σχέδιο είναι ικανοποιητικό,
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λεπτομερές, λογικό και βιώσιμο, παραθέτοντας εν συντομία οποιεσδήποτε
προϋποθέσεις απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του.
η Έκθεση Αξιολόγησης του «Σχέδιου Μετάβασης και Υλοποίησης» του
Προσφέροντα από τον πιο πάνω ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Ελεγκτή που έχει
διενεργηθεί και συνταχθεί σύμφωνα με τις συστάσεις του διεθνούς προτύπου
International Standard on Assurance Engagement (ISAE) 3400 και η οποία επίσης
θα αξιολογεί και θα πιστοποιεί ότι κατά την διαδικασία:

ii.

1. έχει διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του προσώπου της Παραγράφου 8.3.1(1)
πιο πάνω από τον Προσφέροντα,
2. το εν λόγω πρόσωπο διαθέτει εμπειρία σε εκπόνηση επιχειρηματικών
σχεδίων και παρέχει τα τελευταία πέντε (5) έτη επιχειρηματικές
συμβουλευτικές υπηρεσίες,
3. όσον αφορά την εξέταση της οικονομικής και τεχνικής ικανότητας του
Προσφέροντα να αναλάβει το Αντικείμενο της Σύμβασης, έχει ακολουθηθεί
λεπτομερής και ορθή μεθοδολογία και ότι ο ίδιος συμφωνεί με τα
συμπεράσματα του προσώπου της Παραγράφου 8.3.1.(1),
4. έγιναν λεπτομερείς και λογικές προβλέψεις για τα έσοδα, τα λειτουργικά
έξοδα, το κόστος επενδύσεων (π.χ. αριθμού οχημάτων), και ότι αυτά
παρουσιάζονται ορθά στο σχέδιο και αντικατοπτρίζονται στην Οικονομική
Προσφορά του Προσφέροντα,
5. αξιολογήθηκαν σε λεπτομέρεια και λογικά τα βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα ρίσκα που αναμένεται να υπάρχουν κατά την χρονική
διάρκεια του επιχειρηματικού πλάνου (10έτη) και συμφωνεί ότι ο
Προσφέροντας έχει την δυνατότητα να τα διαχειριστεί,
6. ενεπλάκητε η Διοίκηση του Προσφέροντα στην διαδικασία εκπόνησης του
σχεδίου και ο ίδιος ο Εγκεκριμένος Ελεγκτής διαπιστώνει ότι η Διοίκηση
του Προσφέροντα κατανοεί τις δεσμεύσεις, τα ρίσκα και τί αναλαμβάνει ως
προς την υλοποίηση του, παραθέτοντας εν συντομία τις δράσεις που ο
Προσφέροντας προτίθεται να αναλάβει για διαχείρισης τους.
Βεβαίωση ή αντίγραφο εγγραφής του πιο πάνω ανεξάρτητου Εγκεκριμένου
Ελεγκτή στον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή σε κάποιο αντίστοιχο
επαγγελματικό σώμα της χώρας του.

iii.

3.

Τα Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις της Παραγράφου 2 πιο πάνω από (i) έως (ιιι), πρέπει
να συνταχθούν και να υποβληθούν εντός της παρούσας Ενότητας.

4.

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Προσφέρων στην
ετοιμασία των προφοράς του:
i.

οι επιτυχόντες Προσφέροντες (Παραχωρησιούχοι) έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν τα οχήματα τους σε όλες τις περιοχές όπου τους έχουν ανατεθεί
Συμβάσεις Παραχώρησης, υπό την προϋπόθεση πως τηρούν όλες τις τεχνικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις για εκτέλεση της Υπηρεσίας όπως αυτές
περιγράφονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.

ii.

οι επιτυχόντες Προσφέροντες (Παραχωρησιούχοι) επιτρέπεται να συνεργάζονται
μεταξύ τους και να μοιράζονται πόρους για την κάλυψη αιχμών της εποχικής
ζήτησης.
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iii.

οι Προσφέροντες που υποβάλλουν προσφορές για περισσότερες από μία
συμβάσεις επιτρέπεται να παρουσιάσουν σε κάθε Προσφορά τους κοινή
διαχειριστική δομή και κοινή χρήση πόρων – π.χ. κέντρα ελέγχου, τηλεφωνικά
κέντρα κτλ, τα οποία αντικατοπτρίζονται και στα αντίστοιχα Σχέδια Μετάβασης και
Υλοποίησης.

Η επιλογή εφαρμογής μέρους ή όλων των μέτρων που αναφέρονται στις πιο πάνω
περιπτώσεις από τους Προσφέροντες - (i), (ii), η/και (iii) – δεν απαλλάσσει με κανέναν
τρόπο τους επιτυχόντες Προσφέροντες (Παραχωρησιούχους) από τις ευθύνες και
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από κάθε ξεχωριστή Σύμβαση.
5.

Συμπληρωμένο το Έντυπο 7 «Υποβολή της Τεχνικής και Επιχειρηματικής Προσφοράς»
σύμφωνα με την παρούσα Παράγραφο.

6.

Συμπληρωμένο το Έντυπο 10 «Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης» σχετικά με τις
επενδύσεις που θα αναλάβει ο Προσφέρων και θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την
παράγραφο 9.4 του εδαφίου (8) (ii) και (8) (vi) του παρόντος Μέρους Α.

7.

Συμπληρωμένο το Έντυπο 13 του Προσαρτήματος Ι του παρόντος Μέρους Α το οποίο
παραθέτει την λίστα προτάσεων και στοιχείων υπό αξιολόγηση, σύμφωνα με το (8)(vi)
της Παραγράφου 9.4 του παρόντος Μέρους Α οι οποίες αναλύονται σε λεπτομέρεια στο
Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης που αναφέρεται πιο πάνω στην Παράγραφο
8.3.2.(1).

8.3.3 Περιεχόμενα της Ενότητας «Οικονομική Προσφορά»
1.

Η Ενότητα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει δεόντως συμπληρωμένο το
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Έντυπο 9 του παρόντος Μέρους Α.

2.

Η Προσφορά θα προσδιορίζει την αιτούμενη ανά έτος κατά τη διάρκεια της Σύμβασης
Κρατική Αποζημίωση σε Ευρώ, σε ονομαστικές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα
από κόμιστρα θα κρατούνται από τον Παραχωρησιούχο. Η ανά έτος Κρατική
Αποζημίωση θα είναι ισόποση για όλα τα έτη Διάρκειας Εκτέλεσης των Υπηρεσιών της
Σύμβασης (10έτη), ως ο μέσος όρος των τιμών που υποβλήθηκαν ανά έτος στην
Προσφορά.
3. Η Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το Έντυπο 9, περιλαμβάνει την πρόσθετη
αιτούμενη Κρατική Αποζημίωση σε Ευρώ, σε ονομαστικές τιμές, για την επιπλέον
παροχή υπηρεσιών, έως πενήντα τοις εκατό (50%) αύξηση σε χιλιόμετρα του
μεταφορικού έργου, της Παραγράφου 2.3 του παρόντος Μέρους Α, λαμβάνοντας
υπόψη το οριακό κόστος των επιπλέον Υπηρεσιών και ότι όλα τα έσοδα από εισιτήρια
από τις πρόσθετες Υπηρεσίες θα κρατούνται από τον Παραχωρησιούχο. Οποιαδήποτε
πρόσθετη επέκταση μέχρι και το 50% επί της Βασικής Ετήσιας Εκτιμώμενης Αξίας της
Σύμβασης της Παραγράφου 2.5 του παρόντος Μέρους Α θα γίνεται στην βάση των
τιμών που υποβλήθηκαν στην Οικονομική Προσφορά του επιτυχόντα Προσφέροντα
(Παραχωρησιούχου).

4.

H αποζημίωση του κάθε επιτυχόντα Προσφέροντα (Παραχωρησιούχου) θα καθορίζεται
στη βάση της Κρατικής Αποζημίωσης ανά χλμ όπως έχει αιτηθεί στην Προσφορά του,
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που υπόκειται σε προσαρμογές οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα 8 του
Μέρους Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού.
5.

Η Οικονομική Προσφορά θα περιλαμβάνει επίσης τα ποσά σε ονομαστική αξία που ο
Προσφέρων θα πρέπει να επενδύσει ανά έτος σε αμαξοστάσια, επιβατικούς σταθμούς
και άλλες υποδομές που απαιτούνται για την παροχή των Υπηρεσιών.

6.

Η Οικονομική Προσφορά θα κατανέμει ισόποσα την αιτούμενη Κρατική Αποζημίωση για
τα δέκα έτη Διάρκειας Εκτέλεσης των Υπηρεσιών της Σύμβασης.

7.

Όλες οι αξίες και οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς θα εκφράζονται στο νόμισμα που
προσδιορίζεται στην Παράγραφο 2.19 του παρόντος Μέρους Α χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

8.

Για την συμπλήρωση του Εντύπου 9 «Οικονομική Προσφορά» ο Προσφέρων πρέπει να
συνυπολογίσει τυχόν εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεών του, τα έξοδα και το
κέρδος του.

9.

Οι προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνουν τόσο τους πληρωτέους δασμούς και
φόρους, όσο και εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται οριστικές
και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν αυξομειώσεις των προαναφερόμενων φόρων,
δασμών ή/και εισφορών ή και άλλους παράγοντες εκτός από τους Παράγοντες,
Δασμούς και Φόρους που προσδιορίζονται στο Παράρτημα 8 του Μέρους Β των
Εγγράφων του Διαγωνισμού οι οποίοι θα λαμβάνονται υπόψη με τον προσδιοριζόμενο
τρόπο του ιδίου Παραρτήματος 8 του Μέρους Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1 Αποσφράγιση Προσφορών
1.

Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί στο Ηλεκτρονικό
Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy) γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μετά
την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Προσφορών της Παραγράφου
2.21 του παρόντος Μέρους Α, με τον τρόπο που προβλέπεται στους περί του
Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και
Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 249/2009).

2.

Για σκοπούς διασφάλισης των αρχών της διαφάνειας και δημοσιότητας, με την
αποσφράγιση της Ενότητας «Οικονομική Προσφορά», οι τιμές που έχουν υποβληθεί
από τους Προσφέροντες στα πλαίσια του Διαγωνισμού είναι αυτόματα ορατές στο
Ηλεκτρονικό Σύστημα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, με την επιφύλαξη ότι οι
αναγραφόμενες τιμές δεν έχουν τύχει οποιασδήποτε αξιολόγησης.

9.2 Έλεγχος Δικαιώματος και Απαιτούμενων Συμμετοχής
1.

Μετά την αποσφράγιση, το Αρμόδιο Όργανο ελέγχει πρώτα την ορθότητα και την
πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί στην Ενότητα «Δικαίωμα και
Προϋποθέσεις Συμμετοχής» των Προσφορών, της Εγγύησης Συμμετοχής καθώς και την
πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικά αναφερόμενα στην
Παράγραφο 6 «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και την Παράγραφο
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8.3.1.1 του παρόντος Μέρους Α και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε ειδικό
έντυπο.
2.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν Προσφορές που δεν καλύπτουν τις Προϋποθέσεις
Συμμετοχής ή συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της Παραγράφου 6.2.1.1(i) και (iii)-(ix) του
παρόντος Μέρους Α, η Αναθέτουσα Αρχή χαρακτηρίζει τις Προσφορές αυτές
απορριπτέες, και οι αντίστοιχες Τεχνικές και Οικονομικές Προσφορές δεν θα
αξιολογηθούν. Οι Προσφορές αυτές απορρίπτονται δια του Αρμοδίου Οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής.

9.3 Αξιολόγηση των Τεχνικών και Επιχειρηματικών Στοιχείων
1.

Για τις Προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου του Δικαιώματος
και Προϋποθέσεων Συμμετοχής, το Αρμόδιο Όργανο προχωρά στον έλεγχο των
Τεχνικών και Επιχειρηματικών Στοιχείων των Προσφορών τους, προκειμένου να
διαπιστώσει την πληρότητά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 8.3.2 του
παρόντος Μέρους Α, καθώς και εάν ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
του Αντικειμένου της Σύμβασης, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Β των
Εγγράφων Διαγωνισμού, λαμβανομένης υπόψη της πρόνοιας της Παραγράφου 3.2.3
του παρόντος Μέρους Α.

2.

Το Αρμόδιο Όργανο θα συμπληρώσει σε ειδικό έντυπο όσες Προσφορές κρίνει
απορριπτέες αναφέροντας αναλυτικά για την κάθε μία τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

9.4 Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών
1.

Παράλληλα με τον έλεγχο που αναφέρεται στην Παράγραφο 9.3 του παρόντος Μέρους
Α, για τη διεξαγωγή της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο θα ελέγξει το
περιεχόμενο του Οικονομικού Φακέλου προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό στον
οποίο τα περιεχόμενα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού και
ειδικότερα στους όρους της Παραγράφου 8.3.3 του παρόντος Μέρους Α.

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.

3.

Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει στη βάση των υποβληθέντων
τιμών.

4.

Για σκοπούς σύγκρισης και κατάταξης των Προσφορών, ακολουθείται η εξής διαδικασία
(περιληπτικά):
i.

από την Ετήσια Κρατική Αποζημίωση (RSC) που υποβάλλεται από κάθε
Προσφέροντα,
αφαιρείται
η ετήσια απόσβεση της «Υπολειμματικής Αξίας» του στόλου όπως καθορίζεται στη
Παράγραφο 9.4.8.(ιι) πιο κάτω που θα χρησιμοποιηθεί από τον Προσφέροντα
(FInv) - για συγκεκριμένα οχήματα.
το αποτέλεσμα κάθε έτους αθροίζεται για τα δέκα έτη:
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ΣTRCC = Σ 1-10 (RSC - FInv)n
ακολούθως σε αυτό προστίθενται:
ii.

τα ποσά για την επιπλέον παροχή Υπηρεσιών και προνοιών (ARSC) που
αντιστοιχεί στην αύξηση των Υπηρεσιών όπως προσδιορίζεται στη Παράγραφο
2.3 του παρόντος Μέρους Α.
και αφαιρούνται

iii.

οφέλη που προσφέρονται (Be2i) ως επί τοις εκατό (%) ποσοστό της Εκτιμώμενης
Συνολικής Κρατικής Αποζημίωσης (TCV) σε χρονικό διάστημα δέκα ετών,
σύμφωνα και με το Έντυπο 10 του Προσαρτήματος Ι του παρόντος Μέρους Α των
Εγγράφων του Διαγωνισμού.

Το μαθηματικό αποτέλεσμα των πιο πάνω πράξεων αποτελεί την Τιμή Προσφοράς για
σκοπούς σύγκρισης (T4CP).
Δηλαδή:

T4CP = ΣTRCC + ARSC - Be2i x TCV
Ο αναλυτικός υπολογισμός της τιμής T4CP για κάθε προσφορά δίδεται στην
Παράγραφο 9.4.8 πιο κάτω.
iv.

5.

οι τιμές για σκοπούς σύγκρισης (T4CP) που υπολογίστηκαν για κάθε Προσφορά
σύμφωνα με την Παράγραφο 9.4.8 πιο κάτω συγκρίνονται ανά Σύμβαση
Παραχώρησης και κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά (χαμηλότερη τιμή T4CP στην
κορυφή, υψηλότερη τιμή T4CP στο κατώτερο σημείο).
Κάθε Σύμβαση ανατίθεται στον Προσφέρων με τη χαμηλότερη τιμή Προσφοράς για
σκοπούς σύγκρισης T4CP (πρώτος στη κατάταξη) για κάθε μια Σύμβαση Παραχώρησης.
Στην περίπτωση που Οικονομικός Φορέας έχει αναδειχθεί πρώτος σε περισσότερες
από τέσσερεις Συμβάσεις Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων και των Συμβολαίων
που έχουν ήδη ανατεθεί στα πλαίσια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας με αριθμό
MTCW/PT Concession Contracts/1/2019, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποφασίσει τηρώντας
τις πρόνοιες της Παραγράφου 7.5. του παρόντος Μέρους Α, και σε τέτοια περίπτωση,
κάθε Σύμβαση που δεν ανατίθεται στον εν λόγω Οικονομικό Φορέα θα ανατεθεί στον
επόμενο στην κατάταξη με την χαμηλότερη τιμή για σκοπούς σύγκρισης (T4CP)
Προσφοράς Οικονομικό Φορέα.

6.

Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια χαμηλότερη τιμή Προσφοράς για
σκοπούς σύγκρισης T4CP, η επιλογή του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης.

7.

Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια χαμηλότερη τιμή Προσφοράς για
σκοπούς σύγκρισης T4CP, δύνανται οι Προσφέροντες των εν λόγω Προσφορών να
συνάψουν κοινοπραξία η οποία θα αποτελέσει τον επιλεγμένο Ανάδοχο. Σε τέτοια
περίπτωση δεν θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία της προηγούμενης Παραγράφου 6.

8.

Για σκοπούς σύγκρισης Προσφορών, υπολογισμού της τιμής (T4CP) για κάθε Προσφορά,
θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία (αναλυτικά):
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Η ονομαστική τιμή κάθε έτους της 10ετούς περιόδου της σύμβασης θα εκτιμηθεί
ως εξής:
Το μαθηματικό αποτέλεσμα πράξεων των:
i.

Ετήσιων Τιμών Κρατικών Αποζημιώσεων Προσφοράς (RSC),
μείον

ii.

τα ελάχιστα ποσά που θα επενδυθούν (FInv) από τον Προσφέροντα σε
στόλο. Λαμβάνεται υπόψη επένδυση που αφορά αποκλειστικά λεωφορεία
ηλικίας κάτω των 6 ετών από πρώτη εγγραφή 1/01/2016 και μετά, και είναι τύπου
EURO VI ντίζελ, Υβριδικά ή Ηλεκτρικά. Τα ποσά επένδυσης υπολογίζονται στη
βάση της ετήσιας απόσβεσης των οχημάτων αυτών εντός της σύμβασης, μέχρι
συμπλήρωσης ηλικίας 10ετών από πρώτη εγγραφή 1/01/2016, λαμβάνοντας
υπόψη μόνο την «υπολειμματική αξία» εντός της περιόδου της Σύμβασης. Η
μέγιστη τιμή FInv που θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς σύγκρισης Προσφορών
είναι μέχρι:
(α)

πέντε τοις εκατό (5%) της Εκτιμώμενης 10ετούς Κρατικής
Αποζημίωσης (TCV) που δίδεται στον πίνακα της Παραγράφου
9.4.8.(vi) για το Συμβόλαιο Παραχώρησης Λεμεσού,

(β)

δέκα τοις εκατό (10%) της Εκτιμώμενης 10ετούς Κρατικής
Αποζημίωσης (TCV) που δίδεται στον πίνακα της Παραγράφου
9.4.8.(vi) για το Συμβόλαιο Παραχώρησης Πάφου.

Υπολειμματική Αξία για τους σκοπούς του πιο πάνω υπολογισμού καθορίζεται
ως το μέσο κόστος αγοράς νέου οχήματος μείον το όφελος που θα έχει ο
Προσφέρων από τη μείωση κόστους στη κατανάλωση καυσίμων και συντηρήσεων
πλέον το όφελος στην κοινωνία και την ευρύτερη θετική επίδραση στο περιβάλλον.
Οι πιο κάτω τιμές θα χρησιμοποιηθούν:
α.

Έκπτωση ανά έτος ανά Μεγάλου μεγέθους Όχημα (M3) ή Μικρότερου
μεγέθους (Μ2) Όχημα – EURO V ή EURO IV Ντίζελ ή και παλαιότερης
Υβριδικής τεχνολογίας με πρώτη εγγραφή πριν την 1/01/2016 - €0

β.

Έκπτωση ανά έτος ανά Μεγάλου μεγέθους Όχημα (Μ3) – EURO VI –
Ντίζελ, μέχρι ολοκλήρωσης ηλικίας 10ετών από πρώτη εγγραφή 1/01/2016
και μετά - €10.000 (προσφέρεται μέχρι συμπλήρωσης του 40% του
εκτιμώμενου στόλου ανά Γεωγραφική Περιοχή, λαμβάνοντας πρώτα υπόψη
τα νεότερα οχήματα).

γ.

Έκπτωση ανά έτος ανά Μικρότερου Μεγέθους Όχημα (Μ2) – EURO VI –
Ντίζελ, μέχρι ολοκλήρωσης ηλικίας 10ετών από πρώτη εγγραφή 1/01/2016
και μετά - €2,000 (για όλα τα υπόλοιπα οχήματα στον εκτιμώμενο στόλο που
εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, λαμβάνοντας πρώτα υπόψη τα νεότερα
οχήματα).

δ.

Έκπτωση ανά έτος ανά Μεγάλου μεγέθους Υβριδικό Όχημα (Μ3) – EURO
VI Ντίζελ & Ηλεκτρικό, μέχρι ολοκλήρωσης ηλικίας 10ετών από πρώτη
εγγραφή 1/01/2016 και μετά - €12,000 (προσφέρεται μέχρι συμπλήρωσης
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του 40% του εκτιμώμενου στόλου ανά Γεωγραφική Περιοχή, λαμβάνοντας
πρώτα υπόψη τα νεότερα οχήματα).
ε.

Έκπτωση ανά έτος ανά Μικρότερου Μεγέθους Όχημα (Μ2) – Υβριδικό –
EURO VI Ντίζελ & Ηλεκτρικό, μέχρι ολοκλήρωσης ηλικίας 10ετών από
πρώτη εγγραφή 1/01/2016 και μετά - €3,000 (για όλα τα υπόλοιπα οχήματα
στον εκτιμώμενο στόλο που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, λαμβάνοντας
πρώτα υπόψη τα νεότερα οχήματα).

Ο πιο κάτω πίνακας δίδει το εκτιμώμενο μέγεθος στόλου μόνο για σκοπούς
αξιολόγησης των Προσφορών και δεν αποτελεί εκτίμηση του απαιτούμενου
μεγέθους στόλου για σκοπούς εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης:

Σύμβαση Παραχώρησης

Εκτιμώμενο Ετήσιο
Χιλιομετρικό Έργο
Λεωφορείου

Εκτιμώμενο Μέγεθος Στόλου για σκοπούς
αξιολόγησης της παρούσας Παραγράφου
(συμπεριλαμβάνει πρόσθετα οχήματα 10%
και 10% νεκρά χιλιόμετρα)

Σύμβαση Παραχώρησης στη
Γεωγραφική Περιοχή Λεμεσού:
7.200.000 χιλ, +/- 10%

60,000

Σύμβαση Παραχώρησης στη
Γεωγραφική Περιοχή Πάφου:
4.000.000 χιλ, +/- 10%

60,000

146
Μ3 < 40% (μέχρι 59 Οχήματα)
81
Μ3 < 40% (μέχρι 33 Οχήματα)

Σκοπός του πιο πάνω πίνακα είναι να καθορίσει κοινή βάση και όρια για τα οφέλη
που θα έχουν οι Προσφέροντες για τους σκοπούς σύγκρισης Προσφορών εφόσον
οι ίδιοι δεσμεύονται για την προσφορά νεότερων λεωφορείων. Το πραγματικό
μέγεθος του στόλου (αριθμός λεωφορείων) και του μίγματος (M2 και M3) αποτελεί
ευθύνη του κάθε Προσφέροντα να υπολογίσει έχοντας διαμορφώσει λεπτομερή
δική του πρόταση που λαμβάνει υπόψη πλήρως τις απαιτήσεις της Σύμβασης που
περιγράφονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.

iii.

Από το αποτέλεσμα της πιο πάνω πράξης, (RSC μείον FInv) ανά έτος.
Υπολογίζεται η τιμή TRCCn ανά έτος:

TRCCn = (RSC – FInv)n
FInv < 5% x TCV (Συμβόλαιο Παραχώρησης Λεμεσού)
FInv < 10% x TCV (Συμβόλαιο Παραχώρησης Πάφου)
Όπου n = 1ο μέχρι 10ο έτος
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iv. Αθροίζοντας τις ετήσιες τιμές TRCCn κατά τη δεκαετή διάρκεια της σύμβασης,
υπολογίζεται η τιμή ΣTRCC:

ΣTRCC = Σ1-10 (RSC – FInv)n
Για σκοπούς σύγκρισης προσφορών, στην τιμή ΣTRCC της 10ετούς περιόδου της σύμβασης,
γίνεται η εξής προσαρμογή:
v.

προστίθενται οι αιτούμενες πληρωμές για τη επιπλέον παροχή Υπηρεσιών
(ARSC) όπως προβλέπεται στη Παράγραφο 2.3 του παρόντος Μέρους Α, και
συμπεριλαμβάνει τις αιτούμενες πληρωμές που προβλέπονται ως Πρόνοιες για
Πράσινες και Αποδοτικές Μεταφορές της Παραγράφου 7.4 του παρόντος Μέρους
Α.

vi.

Αφαιρούνται τα παρακάτω οφέλη (Be2i) ως επί τοις εκατό (%) ποσοστό της
Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής Αποζημίωσης της Σύμβασης
διάστημα δέκα ετών, σύμφωνα και με το Έντυπο 10:

(TCV) σε χρονικό

Η Εκτιμώμενη Συνολική Κρατική Αποζημίωση σε κάθε Σύμβαση (TCV)
φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

Σύμβαση Παραχώρησης

Εκτιμώμενη Ετήσια
Κρατική Αποζημίωση
ανά Σύμβαση

Εκτιμώμενη Συνολική
Κρατική Αποζημίωση
Σύμβασης (για 10 έτη) -

TCV
Σύμβαση Παραχώρησης
στη Γεωγραφική Περιοχή
Λεμεσού
Σύμβαση Παραχώρησης
στη Γεωγραφική Περιοχή
Πάφου

€13,500,000
(δέκα τρία εκατομμύρια
πεντακόσιες χιλιάδες
Ευρώ)
€5,500,000
(πέντε εκατομμύρια
πεντακόσιες χιλιάδες
Ευρώ)

€135,000,000
(εκατό τριάντα πέντε
εκατομμύρια Ευρώ)
€55,000,000
(πενήντα πέντε
εκατομμύρια Ευρώ)

Το % του οφέλους (Be2i) λαμβάνει υπόψη την προετοιμασία και κοστολόγηση
δεσμευτικών προτάσεων σε βασικούς τομείς που υποβάλλονται από τον
Προσφέροντα, οι οποίες αυξάνουν την ποιότητα της Υπηρεσίας και μειώνουν τον
κίνδυνο για την Αναθέτουσα Αρχή. Ο κίνδυνος για την Αναθέτουσα Αρχή επίσης
μειώνεται με την επιλογή Προσφερόντων οι οποίοι μπορούν να επιδείξουν
εμπειρία στην υλοποίηση όμοιων δράσεων και επενδύσεων. Οι δεσμευτικές
προτάσεις είναι επιλέξιμες εφόσον περιλαμβάνονται συγκεκριμένα εντός του
Σχεδίου Μετάβασης και Υλοποίησης, τιμολογούνται και προγραμματίζονται για
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παράδοση εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος της σύμβασης, και
υπολογίζονται ως εξής:
α.

β.

επενδύσεις σε Σταθμούς, σημεία Συντονισμού Δικτύου & σημεία
Πολυτροπικών Μεταφορών. Για σκοπούς σύγκρισης, μόνο επενδύσεις κατά
τη διάρκεια των πρώτων τριών χρόνων της σύμβασης θα λαμβάνονται
υπόψη και θα αφαιρούνται από την Προσφερόμενη Τιμή:
i.

1.0% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) σε χρονικό διάστημα δέκα
ετών για την υψηλότερη σε κόστος δέσμευση επένδυσης που
έχει συμπεριληφθεί στην Προσφορά και περιγράφεται αναλυτικά
στο Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης,

ii.

0.5% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) σε χρονικό διάστημα δέκα
ετών για την δεύτερη υψηλότερη σε κόστος δέσμευση
επένδυσης που έχει συμπεριληφθεί στην Προσφορά και
περιγράφεται αναλυτικά στο Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης,

iii.

0.10% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) για την αποδεδειγμένη
εμπειρία στην υλοποίηση ποιοτικών σύγχρονων κατασκευών σε
παρόμοια έργα που κάλυπταν όλες τις λειτουργίες.

επέκταση του δικτύου πωλήσεων με τη χρήση ευφυών συστημάτων
μεταφορών (ITS Systems) και περαιτέρω επενδύσεις για την βελτίωση και
επέκταση των συστημάτων τηλεματικής για τις Δημόσιες Επιβατικές
Μεταφορές που παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή (κέντρα ελέγχου,
διαχείριση στόλου, πληροφόρηση επιβατών). Για σκοπούς σύγκρισης,
επενδύσεις κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών χρόνων της σύμβασης θα
λαμβάνονται υπόψη και θα αφαιρούνται από την Προσφερόμενη Τιμή:

i.

0.5% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) σε χρονικό διάστημα δέκα
ετών, για την υψηλότερη σε κόστος δέσμευση επένδυσης που
έχει συμπεριληφθεί στην Προσφορά και περιγράφεται αναλυτικά
στο Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης,

ii.

0.2% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) σε χρονικό διάστημα δέκα
ετών, για την δεύτερη υψηλότερη σε κόστος δέσμευση
επένδυσης που έχει συμπεριληφθεί στην Προσφορά και
περιγράφεται αναλυτικά στο Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης,

iv.

0.05% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) για την αποδεδειγμένη 3ετή
εμπειρία στην δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πωλήσεων
συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με τρίτους ή/και της
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χρήσης μηχανών αυτόματης πώλησης σε σταθμούς και κεντρικά
σημεία και σε επενδύσεις για βελτίωση της εξυπηρέτησης κοινού
μέσω τηλεφωνικών κέντρων ή/και ηλεκτρονικών σημείων
πληροφόρησης (info kiosks).
Σημειώνεται ότι απλά η εμπειρία σε συστήματα τηλεματικής της
Παραγράφου 6.2.3 (1)(iii) έως (v) του παρόντος Μέρους Α είναι
Προϋπόθεση Συμμετοχής και δεν επαναξιολογείται.
γ.

ανάπτυξη ή επένδυση σε ηλεκτρονικά συστήματα εκπαίδευσης, ανάπτυξη
λογισμικών επιχειρησιακής ανάλυσης (Business Intelligence based on Data
Analytics) και ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων για παρακολούθηση
απόδοσης (developing a Balance Score Card electronic system for
performance monitoring), ή και άλλα λογισμικά για εποπτεία και
παρακολούθησης απόδοσης. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση
και η εμπειρία του Προσφέροντα σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας
(Quality Assurance Systems). H διαμόρφωση λεπτομερών διαδικασιών για
τη λειτουργία, την εξυπηρέτηση και φροντίδα πελατών και διασφάλισης
ποιότητας όπως και η χρήση των διαδικασιών αυτών για εκπαίδευση
προσωπικού είναι απαίτηση της Σύμβασης και δεν αξιολογείται. Για
σκοπούς σύγκρισης oι επενδύσεις κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών
χρόνων της σύμβασης θα λαμβάνονται υπόψη και θα αφαιρούνται από την
Προσφερόμενη Τιμή:

i.

0.2% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) σε χρονικό διάστημα δέκα
ετών, για την υψηλότερη σε κόστος δέσμευση επένδυσης που
έχει συμπεριληφθεί στην Προσφορά και περιγράφεται αναλυτικά
στο Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης,

ii.

0.1% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) σε χρονικό διάστημα δέκα
ετών, για την δεύτερη υψηλότερη σε κόστος δέσμευση
επένδυσης που έχει συμπεριληφθεί στην Προσφορά και
περιγράφεται αναλυτικά στο Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης,

iii.

0.05% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) σε χρονικό διάστημα δέκα
ετών, για την αποδεδειγμένη 3ετή εμπειρία στην δημιουργία
τέτοιων γραπτών διαδικασιών και εγχειριδίων τα οποία
πιστοποιήθηκαν μέσω σχετικών Συστημάτων Διασφάλισης
Ποιότητας (ISO9001 και ISO 14001 λαμβάνοντας υπόψη τα
Κινδύνους και θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ή
ISO & OHSAS18001, ISO39001 Οδικής Ασφάλειας ή άλλου
διεθνώς αναγνωρισμένου Συστήματος Ποιότητας. Ο πλήρης
βαθμός δίδεται σε οποιονδήποτε Προσφέροντα κατέχει δύο ή
περισσότερα
Πιστοποιητικά
Συστημάτων
Διασφάλισης
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Ποιότητας που αναφέρονται πιο πάνω. Μισός βαθμός δίδεται σε
Προσφέροντα που κατέχει μόνο ένα τέτοιο Πιστοποιητικό.
δ.

ε.

Έρευνα αγοράς και καμπάνιες προώθησης των Δημοσίων Επιβατικών
Μεταφορών με λεωφορεία συμπεριλαμβάνοντας την τιμολογιακή πολιτική
κομίστρων ως εργαλείο. Για σκοπούς σύγκρισης, επενδύσεις κατά τη
διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων της σύμβασης θα λαμβάνονται υπόψη
και θα αφαιρούνται από την Προσφερόμενη Τιμή:
i.

0.1% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) σε χρονικό διάστημα δέκα
ετών, για την υψηλότερη σε κόστος δέσμευση επένδυσης που
έχει συμπεριληφθεί στην Προσφορά και περιγράφεται αναλυτικά
στο Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης,

ii.

0.05% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) σε χρονικό διάστημα δέκα
ετών, για την δεύτερη υψηλότερη σε κόστος δέσμευση
επένδυσης που έχει συμπεριληφθεί στην Προσφορά και
περιγράφεται αναλυτικά στο Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης,

iii.

0.05% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) σε χρονικό διάστημα δέκα
ετών, για την αποδεδειγμένη 3ετή εμπειρία στη διεξαγωγή
έρευνας αγοράς την οποίαν έχουν αξιοποιήσει για να
διαμορφώσουν Υπηρεσίες και να επιτύχουν επίπεδα
ικανοποίησης πελατών άνω του 95%, εξακριβωμένων μέσω
ανεξάρτητων ερευνών αγοράς.

Μεταβατική Περίοδος, προετοιμασία για ανάληψη, προσέγγιση στη
διαχείριση των Υπηρεσιών συμπεριλαμβάνοντας την ανάπτυξη Υπηρεσιών
ταχείας εξυπηρέτησης ή/και Υπηρεσιών μεταφορών ανταποκρινόμενες στη
ζήτηση (demand responsive transport services). Για σκοπούς σύγκρισης,
θα αφαιρούνται από την Προσφερόμενη Τιμή:
i.

0.1% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) σε χρονικό διάστημα δέκα
ετών, για την υψηλότερη σε κόστος δέσμευση επένδυσης που
έχει συμπεριληφθεί στην Προσφορά και περιγράφεται αναλυτικά
στο Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης,

ii.

0.05% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) σε χρονικό διάστημα δέκα
ετών, για την δεύτερη υψηλότερη σε κόστος δέσμευση
επένδυσης που έχει συμπεριληφθεί στην Προσφορά και
περιγράφεται αναλυτικά στο Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης,

iii.

0.05% ως ποσοστό της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης στη Σύμβαση (TCV) σε χρονικό διάστημα δέκα
ετών, για την αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την
ανάληψη από προηγούμενους φορείς εκμετάλλευσης όπως και
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ανάπτυξης
νέων
υπηρεσιών,
όπως
Υπηρεσιών
Ανταποκρινόμενων στη Ζήτηση ή/και Υπηρεσιών Ψηλής
Ταχύτητας Εξυπηρέτησης, ή/και Υπηρεσιών τελευταίου
χιλιομέτρου (Last Mile Services) πέραν των τυπικών Υπηρεσιών
Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών.

Νοείται ότι σε περίπτωση που τα ελάχιστα κεφάλαια που δηλώνονται ως
επενδύσεις στους τομείς (α) έως (ε) είναι κατώτερα των τιμών Be2i που
προκύπτουν ως ποσοστά της Εκτιμώμενης Συνολικής Κρατικής
Αποζημίωσης – τότε θα χρησιμοποιούνται οι ονομαστικές αξίες των
επενδύσεων αυτών όπως αυτές προκύπτουν χρησιμοποιώντας τις τιμές
αξίας των μονάδων επένδυσης που ορίζονται στον Πίνακα 10, πάντα για την
πρώτη και δεύτερη καλύτερη πρόταση στην κατάταξη.
Τα κριτήρια και η μεθοδολογία αξιολόγησης για την κατάταξη των
Κοστολογημένων Προσφορών παρέχονται στο Έντυπο 10 - Κριτήρια
Αξιολόγησης, του Προσαρτήματος Ι του παρόντος Μέρους Α.
Σημειώνεται πως τα ελάχιστα κεφάλαια που δηλώνονται για επενδύσεις
αποτελούν δέσμευση. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αφαιρέσει το συνολικό
δηλωμένο κόστος της επένδυσης από τις πληρωμές σε περίπτωση μηεπένδυσης/μη-υλοποίησης κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ή του σχετικού
μέρους της απόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση της μερικής
εφαρμογής.
Κατά τη στιγμή της υλοποίησης, η Αναθέτουσα Αρχή θα υπολογίζει την
επένδυση σύμφωνα με το Έντυπο 10.
Η απόδειξη της εμπειρίας που αναφέρεται στα Κριτήρια Αξιολόγησης θα
πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω των Συμβολαίων που υποβάλλονται στο
Έντυπο 4 του Προσαρτήματος Ι του παρόντος Μέρους Α. Κατά συνέπεια,
για αυτά τα συμβόλαια είναι απαραίτητο οι Προσφέροντες να παρέχουν τα
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με την Παράγραφο 8.3.1.1.(6)
(γ) έως (θ) του παρόντος Μέρους Α. Η περιγραφή του έργου και τα
αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει επίσης να αναφέρουν λεπτομερώς τα
σημεία που καλύπτονται από τα κριτήρια αξιολόγησης.
vii.

Το άθροισμα όλων των τιμών για όλα τα έτη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης
της Παραγράφου 9.4.(8)(iv) πιο πάνω - ΣTRCC - και η προσαρμογή του με τις τιμές
της Παραγράφου 9.4.(8)(v) και 9.4.(8)(vi) πιο πάνω - (ARSC και Be2i x TCV),
θα χρησιμοποιηθεί ως η τελική τιμή προσφοράς για σκοπούς σύγκρισης των
Οικονομικών Προσφορών.
Ως εκ τούτου, η Τιμή Προσφοράς για Σκοπούς Σύγκρισης (T4CP) για την
δεκαετή περίοδο της Σύμβασης είναι:

T4CP = ΣTRCC + ARSC - Be2i x TCV
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9. Εάν μια Οικονομική Προσφορά θεωρηθεί ασυνήθιστα χαμηλή, η Αναθέτουσα Αρχή
οφείλει να ζητήσει γραπτώς εξηγήσεις από τον Προσφέροντα σχετικά με την τιμή της
προσφοράς του. Οι εξηγήσεις αυτές θα δίνονται εγγράφως, εντός πέντε (5) ημερών
από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Τέτοιες διευκρινήσεις μπορεί να
περιλαμβάνουν:
i.

εξήγηση των τιμών, του κόστους, των επενδύσεων ή εκτιμήσεις
εσόδων από τα εισιτήρια, αυτά δηλαδή που συνθέτουν τη συνολική
τιμή της Σύμβασης.

ii.

οικονομικά ή λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως είναι η μέθοδος
λειτουργίας της Υπηρεσίας, η απόκτηση ουσιώδους σημασίας για το
έργο περιουσιακών στοιχείων όπως τα λεωφορεία, ή αμαξοστάσια,
επιλογή είδος καυσίμου και εξοικονόμηση, διαχείριση προσωπικού
κλπ.

iii.

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παρούσα
Προσφορά.

iv.

δυνατότητα κρατικής ενίσχυσης στον Προσφέροντα.

Το Αρμόδιο Όργανο εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες και αποφασίζει
σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της Προσφοράς. Το Αρμόδιο Όργανο
μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο αν η παρεχόμενη πληροφόρηση δεν
εξηγεί επαρκώς το χαμηλό επίπεδο τιμής ή κόστους, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω.
Σε περίπτωση που το Αρμόδιο Όργανο εντοπίσει ότι η προσφορά είναι
ασυνήθιστα χαμηλή λόγω κρατικής ενίσχυσης προς τον Προσφέροντα, η
προσφορά μπορεί να απορριφθεί για το λόγο αυτό μόνον αφού πρώτα συζητηθεί
το θέμα με τον Προσφέροντα και διαπιστωθεί ότι δεν είναι σε θέση να αποδείξει,
εντός εύλογης προθεσμίας που θα προσδιορισθεί από το Αρμόδιο Όργανο, ότι η
παρεχόμενη κρατική ενίσχυση συνάδει με την εσωτερική αγορά στο πλαίσιο των
αναφερόμενων στο Άρθρο 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ). Εάν το Αρμόδιο Όργανο απορρίψει την Προσφορά για τους
λόγους αυτούς, θα ενημερώσει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, το οποίο
με τη σειρά του θα ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Υπογραμμίζεται ότι η χρήση λεωφορείων τα οποία αποκτήθηκαν από τους
Προσφέροντες από όμοιου τύπου συμβάσεις στα πλαίσια των οποίων η Κρατική
Αποζημίωση που τους καταβλήθηκε περιλάμβανε μόνο το κόστος λειτουργίας,
συντήρησης και ετήσια απόσβεσή τους, δεν εκλαμβάνεται ως κρατική ενίσχυση. Η
οποιαδήποτε αποζημίωση των οχημάτων αυτών στην αξιολόγηση της επένδυσης
γίνεται με βάση την Παράγραφο 9.4.8.(ii) πιο πάνω.
Μια Οικονομική Προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, εάν είναι χαμηλότερη
κατά περισσότερο από 25% της μέσης τιμής όλων των προσφορών
συμπεριλαμβανομένης και εξεταζόμενης προσφοράς.
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9.5 Διευκρινίσεις και Διασαφηνίσεις Προσφορών
1.

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της Προσφοράς και μέχρι την Ανάθεση της
Σύμβασης, καμία διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόρριψη όρου των Εγγράφων
Διαγωνισμού ή της Προσφοράς από τον Προσφέροντα δεν γίνεται δεκτή.

2.

Η Αναθέτουσα Αρχή όμως 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.
Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική
για τον
Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

3.

Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους
Οικονομικούς Φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπή ή λανθασμένα ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, η Αναθέτουσα Αρχή δύνανται να ζητήσει από τους
Προσφέροντες να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να
ολοκληρώσουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά υπό την προϋπόθεση ότι
τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας. Οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή
αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, να υποβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή τέτοιου
είδους πληροφορίες ή δικαιολογητικά μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την ειδοποίησή τους ή σε χρόνο που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει εύλογο με
βάση την πολυπλοκότητα της παροχής των στοιχείων αυτών.

4.

Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.

5.

Η υποβολή διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων πιστοποιητικών ή/και εναλλακτικών
πιστοποιήσεων ή ακόμα και η συμπλήρωση ελλείψεων που προκύπτουν λόγω της μη
υποβολής απαιτούμενων πιστοποιητικών, είναι αποδεκτά νοουμένου ότι αυτά
κατέχονταν από τον Προσφέροντα πριν από την ημερομηνία υποβολής των
Προσφορών.

10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10.1 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τον κάθε επιλεγέντα Προσφέροντα σχετικά με την
Απόφαση Ανάθεσης.

2.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει τον κάθε μη επιλεγέντα Προσφέροντα, εντός
σαράντα οκτώ (48) ημερών από τη λήψη της Απόφασης Ανάθεσης, για τους λόγους για
τους οποίους η Προσφορά του απορρίφθηκε, και, στην περίπτωση που η Προσφορά
του αξιολογήθηκε, τα πλεονεκτήματα της Προσφοράς του επιλεγέντος Προσφέροντα,
όπως επίσης και την ονομασία του μαζί με την Αξία της Σύμβασης.

3.

Στην περίπτωση που η διαδικασία προσφορών ακυρωθεί η Αναθέτουσα Αρχή θα
ενημερώσει με γραπτή επιστολή όλους τους Προσφέροντες.

10.2 Ακύρωση του Διαγωνισμού
1.

Ο Διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των Προσφορών για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με
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απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής τους οποίους γνωστοποιεί εγγράφως στους
Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς.
2.

Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών μπορεί να
αποφασιστεί εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις
όταν:
α.

ουδεμία Προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,

β.

οι όροι των Εγγράφων Διαγωνισμού 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.

οι τιμές όλων των Προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές των Εγγράφων Διαγωνισμού είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να
είναι προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των Προσφερόντων, με αποτέλεσμα να
καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού,

δ.

οι περιστάσεις υπό τις οποίες προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός έχουν διαφοροποιηθεί
σε βαθμό που το αντικείμενο του Διαγωνισμού να μην είναι πλέον αναγκαίο, ή

ε.

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. συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το
Αρμόδιο Όργανο κρίνει δικαιολογημένο.
3. Οι Οικονομικοί Φορείς / Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από
οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση ακύρωσης, υπό
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που ορίζονται στην Παράγραφο 3.3 του παρόντος
Μέρους Α.
10.3 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης
1.

Για την κατάρτιση της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα χρησιμοποιήσει το
Προσάρτημα ΙΙΙ «ΣΥΜΒΑΣΗ», του παρόντος Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού,
το οποίο θα συμπληρώσει ανάλογα.

2.

Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει,
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει την
Επιστολή Αποδοχής από την Αναθέτουσα Αρχή, για την υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης Παραχώρησης του Προσαρτήματος ΙΙΙ του παρόντος Μέρους Α των
Εγγράφων του Διαγωνισμού. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο Προσφέρων
δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, τότε καταλογίζεται στον Προσφέροντα
αθέτηση της ανάθεσης που του έγινε και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από
αυτή, και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Συμμετοχής.

3.

Σε τέτοια περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το
θέμα στο Αρμόδιο Όργανο με στόχο την ανάθεση της Σύμβασης στον Προσφέροντα
που υπέβαλε την επόμενη κατά την κατάταξη της Παραγράφου 9.4 του παρόντος
Μέρους Α Προσφορά, που πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του Διαγωνισμού.
Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται
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ανανέωση της ισχύος της Προσφοράς του Προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη
στην κατάταξη Προσφορά που πληροί τους όρους και προδιαγραφές του Διαγωνισμού,
για καθορισμένη χρονική περίοδο, με τους ίδιους όρους που ίσχυαν προηγουμένως.
4.

5.

Ο επιτυχών Προσφέρων (επιλεγείς Παραχωρησιούχος) που θα κληθεί σύμφωνα με την
Παράγραφο 10.1. του παρόντος Μέρους Α θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής:
i.

τα πιστοποιητικά που περιλαμβάνονται στον Πίνακα (Έντυπο 11) του
Προσαρτήματος στα έγγραφα του Διαγωνισμού για την επιβεβαίωση της κάλυψης
των προϋποθέσεων Συμμετοχής (i), (ii) και (iii) της Παραγράφου 6.2.1.(1) του
παρόντος Μέρους Α.

ii.

σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου
που θα υπογράψει τη Συμφωνία,

iii.

σε περίπτωση κοινοπραξίας προσώπων, τα έγγραφα σύστασης νομικής
οντότητας σύμφωνα με την Παράγραφο 6.1.(3) του παρόντος Μέρους Α, όπως
επίσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη
Συμφωνία. Το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην νομική αυτή οντότητα
δεν μπορεί να διαφέρει από τα οριζόμενα στο συμφωνητικό συνεργασίας της
Παραγράφου 8.3.1.1.(3)(ii)(γ) του παρόντος Μέρους Α.

iv.

σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες θυγατρικής/ων με
την έννοια των Παραγράφων 6.2.2.(3) και 6.2.3.(3) του παρόντος Μέρους Α,
υπογραμμένη/ες συμφωνία/ες. Η αξία και όροι της κάθε συμφωνίας δεν μπορούν
να διαφέρουν από τα οριζόμενα στην προκαταρτική συμφωνία της Παραγράφου
8.3.1.1.(3)(iii)(γ) του παρόντος Μέρους Α.

v.

σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέων
με την έννοια των Παραγράφων 6.2.2.(4) και 6.2.3.(4) του παρόντος Μέρους Α,
υπογραμμένη/ες συμφωνία/ες. Η αξία και όροι της κάθε συμφωνίας δεν μπορούν
να διαφέρουν από τα οριζόμενα στην προκαταρτική συμφωνία της Παραγράφου
8.3.1.1.(3)(iv)(γ) του παρόντος Μέρους Α.

vi.

την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης η οποία θα είναι σύμφωνα με τις
πρόνοιες της Παραγράφου 10.4 του παρόντος Μέρους Α.

Τα τέλη χαρτοσήμανσης της Συμφωνίας που θα υπογραφεί βαρύνουν αποκλειστικά τον
Παραχωρησιούχο.

10.4 Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης.
1.

Το ποσό της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης, πρέπει να καλύπτει το ποσό
που καθορίζεται στη Παράγραφο 2.28 του παρόντος Μέρους Α, ανά συναφθείσα
Σύμβαση.

2.

Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται στον Παραχωρησιούχο μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους,
ενώ καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση τερματισμού
της Σύμβασης εξαιτίας αποτυχίας του Αναδόχου να εκπληρώσει τις απορρέουσες από
τη Σύμβαση υποχρεώσεις του. Για τους λόγους αυτούς, η διάρκεια της Εγγυητικής
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Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης θα είναι έξι (6) μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία της
Σύμβασης.
3.

Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης θα πρέπει να έχει εκδοθεί από ιδρύματα ή
άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες 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 σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν,
σύμφωνα με την νομοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων.

4.

Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης μπορεί να υποβληθεί στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

5.

Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το
Έντυπο 12 που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Ι των Εγγράφων Διαγωνισμού.

Page 61 of 61

