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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Φυλακών διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης
την υψηλότερη τιμή, για την αγορά πλειοδοτημένων υπηρεσιών για συλλογή και διαχείριση
βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων) που παράγονται ως απόβλητα από τις Κεντρικές Φυλακές.

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών για συλλογή και διαχείριση
βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων) που παράγονται ως απόβλητα από τα τρία μαγειρεία των
Κεντρικών Φυλακών.

2.

Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι το Τμήμα Φυλακών, που εδρεύει στην οδό Νόρμαν
2, 1105 Λευκωσία.

3.

Αρμόδιο πρόσωπο για θέματα σε σχέση με το Διαγωνισμό, είναι η κα Χριστίνα Ναζίρη,
Διοικητικός Λειτουργός, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τηλ. 22805925.

4.

Ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα απευθύνουν με επιστολή τους, με την ένδειξη
«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 12/2016 για
συλλογή και διαχείριση βρώσιμων ελαίων
(τηγανελαίων) που παράγονται ως απόβλητα από τα τρία μαγειρεία των Κεντρικών
Φυλακών», μέχρι τις 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στο φαξ 22518356.

5.

Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με ανοικτή διαδικασία, β0άσει του περί της Ρύθμισης
των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του
2016, Ν.73(Ι)/2016.

3.
3.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο

Ο γενικός στόχος της Σύμβασης είναι η συλλογή από τα τρία μαγειρεία των Κεντρικών Φυλακών
των παραγόμενων αποβλήτων βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων) και η περαιτέρω διαχείριση
τους από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους όπως
αυτές απορρέουν από τον Περί Αποβλήτων Νόμο με αριθμό Ν.185(Ι)/2011 και τις
τροποποιήσεις αυτού. Η σχετική άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ καθ΄όλη την περίοδο παροχής
των υπηρεσιών. Οι πιο πάνω υπηρεσίες θα είναι διάρκειας δύο χρόνων (2) χρόνων με δικαίωμα
ανανέωσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής με τους ίδιους όρους για άλλους δύο (2)
χρόνους, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αφαιρεθεί ή δεν ανανεωθεί από τον αρμόδιο φορέα
του κράτους άδεια διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων)
του Αναδόχου η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κατάσχει την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
του Συμβολαίου, να ζητήσει αποζημιώσεις για τυχόν πρόσθετα έξοδα ή ζημιές που θα υποστεί
και να τερματίσει το Συμβόλαιο.
Αντίγραφα των πιο πάνω αδειών / πιστοποιητικών, καθώς επίσης αντίγραφο ή βεβαίωση της
συμφωνίας με τον φορέα αποθήκευσης και διαχείρισης των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων, να
υποβληθούν με την προσφορά.
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Ειδικοί στόχοι.
Η συνδρομή στην συλλογική προσπάθεια που γίνεται για ελαχιστοποίηση/εκμηδενισμό της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
Αναμενόμενα αποτελέσματα.
Συλλογή, μεταφορά των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων), με κατάλληλα μέσα και
αποθήκευση – διαχείριση σε κατάλληλες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.
Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης.
Συλλογή, μεταφορά των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων), με κατάλληλα μέσα και
αποθήκευση – διαχείριση σε κατάλληλες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους
ισχύοντες νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες
του Τμήματος Φυλακών σχετικά με τα ειδικά μέτρα ασφαλείας στις Κεντρικές Φυλακές.

3.2

Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι οι Κεντρικές Φυλακές. Ο Ανάδοχος
οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες του Τμήματος Φυλακών σχετικά με τα ειδικά μέτρα ασφαλείας
στις Κεντρικές Φυλακές.

3.3

Προσωπικό

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών της
Σύμβασης πρέπει απαραίτητα να έχει λευκό ποινικό μητρώο (το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί
κατά την υπογραφή των συμβολαίων). Σε περίπτωση αλλαγής του προσωπικού μετά την
υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει το Τμήμα Φυλακών.

3.4

Έναρξη και Διάρκεια Εκτέλεσης

1.

Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 24
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (με δικαίωμα ανανέωσης άλλων 24
μηνών).

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Σύμβασης για 2+2 έτη, ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες
εξακόσια Ευρώ (€3.600) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (€900 ανά έτος). Η τιμή
είναι ενδεικτική, ανάλογα με την τελική ποσότητα των τηγανελαίων που θα απορριφθούν.

2.

Το Τμήμα Φυλακών εκτιμάται ότι απορρίπτει 300 Λίτρα βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων)
το μήνα, ή 3.600 Λίτρα Ετησίως, περίπου.

3.

Οι υποψήφιοι προσφοροδότες καλούνται να υποβάλουν την τιμή της προσφοράς τους για
την συλλογή και διαχείριση βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων) ανά 1000 Λίτρα.
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4.

Για σκοπούς αξιολόγησης και μόνο, το ετήσιο ποσό της προσφοράς τους υπολογίζεται ως
εξής:

(Τιμή προσφοράς…….. χ 3.600 Λίτρα)÷1000 = Ποσό Προσφοράς Ετησίως €………...
Ποσό Προσφοράς Ετησίως €……….. χ 4 έτη = Συνολικό Ποσό Προσφοράς €………..

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί στην εντός των όρων και των προδιαγραφών των Εγγράφων
Διαγωνισμού προσφορά που εμφανίζει την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με
τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών που περιγράφεται παρακάτω.

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
6.1

Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς

1.

Η «Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς» πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το
Υπόδειγμα (Έντυπο 1Α) που περιλαμβάνεται στο συνημμένο Προσάρτημα των Εγγράφων
Διαγωνισμού.

2.

Στην περίπτωση που ο Προσφέρων:
(α) αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής
των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή
(β) έχει ειδοποιηθεί για την αποδοχή της προσφοράς του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά
την περίοδο ισχύος της προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για την
υπογραφή της Σύμβασης:
(ι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε
Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει
από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ή
(ιι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση,
θα επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις:
α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης,
β.

οι προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με
συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας
σύμβασης, και

γ. καταβολή στην Αναθέτουσα Αρχή ως αποζημίωση ποσού ίσο με το 10% της τιμής της
προσφοράς του ή του μέρους αυτής που έχει αποσυρθεί.

7. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για 3 μήνες,
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου,
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απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των
προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες,
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται
την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να
απαντήσουν μέσα σε δύο (2) ημέρες και σε περίπτωση άρνησής τους να παρατείνουν την
ισχύ της προσφοράς τους, αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1

Χρόνος και Τόπος Υποβολής

1.

Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την
Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ.

2.

Οι προσφορές υποβάλλονται απευθείας στο Κιβώτιο Προσφορών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Λεωφ. Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία (ισόγειο).

3.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προσφορές που υποβλήθηκαν στο
κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

8.2

Τρόπος Σύνταξης

1.

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην
ελληνική Γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στην παράγραφο 8.3 της
παρούσας.

2.

Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:


Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.



Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής.



Ο αριθμός διαγωνισμού.



Ο τίτλος του διαγωνισμού.



Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.



Τα στοιχεία του αποστολέα.

3.

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

8.3

Περιεχόμενα Προσφοράς

1.

Η προσφορά αποτελείται από έναν μόνο ενιαίο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται όλα τα
σχετικά με την προσφορά στοιχεία, και πιο συγκεκριμένα:
Α. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στο διαγωνισμό, όπως αυτή
αναφέρθηκε στο Άρθρο 6, σε ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3) αντίτυπα, η οποία θα
πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 1) που περιλαμβάνεται στο
Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης
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Β. Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο 2)
Γ. Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (Έντυπο 3), μαζί με:
(ι) Αντίγραφα της άδειας/πιστοποιητικού με βάση τον Περί Αποβλήτων Νόμο με
αριθμό Ν.185(Ι)/2011 και τις τροποποιήσεις του,
(ιι) Αντίγραφο ή βεβαίωση της συμφωνίας με τον φορέα αποθήκευσης και διαχείρισης
των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων, να υποβληθούν με την προσφορά,
(ιιι). Κατάλογο Προσωπικού που θα απασχοληθεί για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης, με αριθμό πολιτικής ταυτότητας.
Δ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του Προσφέροντος σε ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3)
αντίτυπα. Η Οικονομική προσφορά του Προσφέροντος περιλαμβάνει τη συνολική
οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, η οποία
διατυπώνεται σε Ευρώ και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 4) του
Προσαρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης.
2.

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και η
προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1

Αποσφράγιση Προσφορών

1.

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

2.

Με την έναρξη της διαδικασίας αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος και οι προσφορές
αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο.

9.2

Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής

1.

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

2.

Απορρίπτονται προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του
Άρθρου 6 της παρούσας Πρόσκλησης.

3.

Για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των
προϋποθέσεων συμμετοχής, η αξιολόγηση δεν συνεχίζεται. Η εγγύηση συμμετοχής, όπου
υπάρχει, επιστρέφεται από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προσφέροντες μετά την
υπογραφή της Σύμβασης.

9.3

Αξιολόγηση Προσφορών

1.

Για τις προσφορές οι οποίες κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των
προϋποθέσεων συμμετοχής το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα προχωρήσει στην
αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών.
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2.

Όπου οι τιμές προσφοράς δίνονται σε ξένο νόμισμα, για σκοπούς αξιολόγησης και
σύγκρισης τιμών, αυτές θα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την τιμή πώλησης του ξένου
συναλλάγματος έναντι του Ευρώ που δίνεται από την Κεντρική Τράπεζα κατά την
τελευταία ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Όταν η τελευταία ημερομηνία
παραλαβής των προσφορών είναι τραπεζική αργία, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του
συναλλάγματος της αμέσως προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

3.

Ανάδοχος της Σύμβασης ανακηρύσσεται ο Προσφέρων με την υψηλότερη τιμή στην
Οικονομική του προσφορά.

4.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Προσφέροντες, κατά το στάδιο αξιολόγησης των
Οικονομικών τους προσφορών, βρεθεί ότι έχουν υποβάλει την ίδια οικονομική προσφορά
η οποία αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή μεταξύ όλων των Οικονομικών προσφορών που
αξιολογούνται, τότε η επιλογή του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης, στην παρουσία των Προσφερόντων.

10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10.1 Ανάθεση Σύμβασης
1.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Αρμόδιου Οργάνου ή/και της Αναθέτουσας Αρχής
να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας, η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η
προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, αυτή με την υψηλότερη τιμή.

2.

Στον Υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται έγγραφη σχετική ειδοποίηση.

10.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
1.

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

10.3 Ακύρωση διαγωνισμού
1.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή γνωστοποιεί εγγράφως στους Προσφέροντες τους λόγους για τους οποίους
αποφασίσθηκε τούτο.

2.

Ακύρωση μπορεί να αποφασιστεί εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α. όταν ουδεμία προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,
β. όταν οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης περιλαμβάνουν όρους ή τεχνικές
προδιαγραφές στις οποίες διαπιστώνεται ότι κανένας από τους Προσφέροντες δεν
μπορεί να ανταποκριθεί ή ότι οι προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ’ αποκλειστικότητα
σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,
γ. όταν οι τιμές όλων των προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να είναι
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προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των Προσφερόντων,
καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού,

με

αποτέλεσμα

να

δ. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν
διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον
αναγκαίο,
ε. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το
Αρμόδιο Όργανο κρίνει δικαιολογημένο.
3.

Οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής από τον λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης, υπό την επιφύλαξη των
δικαιωμάτων που ορίζονται στις παραγράφους 2.5, 2.6 και 2.7 της παρούσας
Πρόσκλησης.

10.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας
1.

Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει,
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Επιστολή Αποδοχής, για την υπογραφή της
σχετικής Συμφωνίας. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο Προσφέρων δεν
προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας, τότε ο Προσφέρων υπόκειται στις κυρώσεις
που προβλέπονται στην παράγραφο 6.1.

2.

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 προσφορά, σύμφωνα με την κατάταξη της παραγράφου 9.3, που
πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η άσκηση του δικαιώματος
αυτού γίνεται με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ανανέωση της ισχύος της προσφοράς
του Προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη προσφορά που πληροί τους όρους και
προδιαγραφές του διαγωνισμού, για καθορισμένη χρονική περίοδο, με τους ίδιους όρους
που ίσχυαν προηγουμένως.

3.

Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για
την υπογραφή της Συμφωνίας προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
α. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία,
β. Εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει
το 10% της συμβατικής τιμής.

4.

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης μπορεί να υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα
και συντάσσεται σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (Έντυπο 5) που περιλαμβάνεται στο
Συνημμένο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.

11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Οι πληρωμές θα γίνονται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σε Ευρώ (€), με
τραπεζική επιταγή ή μετρητά, σε μία δόση ετησίως. Η 1η πληρωμή θα γίνει δώδεκα
μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και η επόμενη πληρωμή θα καταβληθεί με τη
λήξη της σύμβασης. Το ποσό της πληρωμής υπολογίζεται ανάλογα με την ποσότητα
των τηγανελαίων που έχουν συλλεχθεί.
10

2. Σε περίπτωση ανανέωσης του συμβολαίου για άλλα δύο έτη, θα ειδοποιηθεί γραπτώς ο
Ανάδοχος ένα μήνα πριν από τη λήξη του συμβολαίου.
3. Ο ανάδοχος θα κατασκευάσει και τοποθετήσει με δικά του έξοδα, κατάλληλα δοχεία
συλλογής των βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων) στα μαγειρεία των Κεντρικών Φυλακών.
4. Η εκτιμώμενη ποσότητα των βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων) που απορρίπτονται
μηνιαίως από τις Κεντρικές Φυλακές ανέρχεται σε 300 Λίτρα, περίπου.
5. Τα δοχεία θα επιθεωρούνται από τους εκπροσώπους του Αναδόχου, κάθε φορά που θα
γίνεται συλλογή των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και στην περίπτωση που
διαπιστωθούν φθορές ή διαρροές, θα πρέπει να επισκευάζονται άμεσα με ευθύνη του
Αναδόχου. Αποκατάσταση φθοράς ή αντικατάσταση δοχείου θα πρέπει να γίνεται
άμεσα, αφού ενημερωθεί ο Ανάδοχος από το Συντονιστή της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Τα δοχεία θα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό που προορίζεται για φύλαξη
βρώσιμων ελαίων και θα διαθέτουν δείκτη στάθμης. Στο σημείο πλήρωσης του δοχείου
θα υπάρχει ενσωματωμένο χωνί με φίλτρο, το οποίο να κλείνει με καπάκι και να
ασφαλίζει με κλειδαριά.
7. Η τοποθέτηση των δοχείων στις Κεντρικές Φυλακές, μπορεί να αρχίσει άμεσα μετά από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η ολοκλήρωση της τοποθέτησης των
δοχείων θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
8. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, με ειδική άδεια για
συλλογή των μεταχειρισμένων απόβλητων βρώσιμων ελαίων. Αντίγραφο των σχετικών
αδειών θα πρέπει να υποβληθεί στο στάδιο της προσφοράς. Νοείται ότι σε περίπτωση
αντικατάστασης οποιουδήποτε οχήματος, θα πρέπει να παραδίδεται στο συντονιστή της
σύμβασης η ειδική άδεια για το νέο όχημα, πριν την χρήση του.
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συλλέγει τις συγκεντρωθείσες ποσότητες απόβλητων
βρώσιμων ελαίων κάθε μήνα, ή όποτε κληθεί να το πράξει λόγω πλήρωσης του δοχείου
συλλογής. Η συλλογή θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με το Συντονιστή της
Αναθέτουσας Αρχής.
10. Σε κάθε παραλαβή – συλλογή των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων ο Ανάδοχος θα εκδίδει
το προβλεπόμενο, από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Μητρώο Συλλογής Αποβλήτων για την
ποσότητα που έχει συλλέξει. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα παραδίδει την ποσότητα που
συνέλεξε σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης χρησιμοποιημένων απόβλητων
βρώσιμων ελαίων, με τον οποίο έχει υπογράψει σχετική συμφωνία, και θα
παραλαμβάνει το ανάλογο μητρώο σε δύο αντίτυπα, στο οποίο θα φαίνεται η ποσότητα
που έχει παραδώσει. Το ένα αντίτυπο που μητρώου παράδοσης των αποβλήτων θα
παραδίδεται με μέριμνα του Αναδόχου στο Συντονιστή της Σύμβασης.
11. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει ότι οι ποσότητες που έχει συλλέξει ο Ανάδοχος από τις
Κεντρικές Φυλακές, συνάδει με τις ποσότητες που έχει παραδώσει στην αδειοδοτημένη
εγκατάσταση διαχείρισης χρησιμοποιημένων απόβλητων βρώσιμων ελαίων.
12. Ο Ανάδοχος δικαιούται να χρησιμοποιήσει και άλλο προσωπικό, πέραν του ως άνω
αναφερθέντα προσωπικού, κατόπιν ενημέρωσης και έγκρισης από την Αναθέτουσα
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Αρχή, στην περίπτωση που κρίνουν ότι είναι απαραίτητο για την ομαλή υλοποίηση του
Αντικειμένου της Σύμβασης.
13. Ο Ανάδοχος θα ορίσει τον Υπεύθυνο που θα είναι διαθέσιμος σε ολόκληρη τη διάρκεια
υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης.
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ΜΕΡΟΣ B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Στην Λευκωσία σήμερα την <ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης>, ημέρα <ημέρα>, στην
οδό Νόρμαν 2, 1105 Λευκωσία, όπου εδρεύει το Τμήμα Φυλακών

αφενός μεν,
Το Τμήμα Φυλακών, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια, το
οποίο θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή»,

αφ’ ετέρου,
Ο/Η <επωνυμία Αναδόχου>, που εδρεύει στον/ην <πόλη>, οδός <οδός> και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον/την <ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο νόμιμου εκπροσώπου του
Αναδόχου>, που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος»,

συμφωνούν τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη:
α.

Η παρούσα Συμφωνία

β.

Τα Έγγραφα Διαγωνισμού

γ.

Η από <ημερομηνία υποβολής προσφοράς> προσφορά του Αναδόχου και
οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου.

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

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η συλλογή και διαχείριση βρώσιμων
ελαίων (τηγανελαίων) που παράγονται ως απόβλητα από τα τρία μαγειρεία των
Κεντρικών Φυλακών.

2.

Το αντικείμενο της Σύμβασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος είναι αυτό που περιγράφεται
στην από ../../.. <ημερομηνία υποβολής προσφοράς Αναδόχου> προσφορά του, καθώς
και στο άρθρο 3 του Μέρους Α της από ../../.. <ημερομηνία αποστολής πρόσκλησης
προς υποψηφίους προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή> Πρόσκλησης της
Αναθέτουσας Αρχής (αρ. Πρόσκλησης ............ <αριθμός Πρόσκλησης>).
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ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η ημερομηνία
υπογραφής της παρούσας και η διάρκεια εκτέλεσης είναι 24 μήνες, με δικαίωμα
ανανέωσης για άλλους 24 μήνες, αφού ειδοποιηθεί γραπτώς ο Ανάδοχος ένα μήνα πριν
από τη λήξη της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.

Ο Ανάδοχος ορίζει ως Υπεύθυνο τον/την κύριο/κυρία <ονοματεπώνυμο>, ο οποίος φέρει
τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης και για τη διοίκηση
της Ομάδας Έργου.

2.

Η Αναθέτουσα Αρχή, για σκοπούς λήψεως αποφάσεων και έκδοση οδηγιών στον Ανάδοχο
και γενικά για τη διαχείριση της Σύμβασης, θα ορίσει Υπεύθυνο Συντονιστή, ο διορισμός
του οποίου θα κοινοποιηθεί γραπτώς στον Ανάδοχο αμέσως μετά από την υπογραφή της
παρούσας Συμφωνίας.

3.

Οποιαδήποτε ειδοποίηση, συγκατάθεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή απόφαση από
οποιοδήποτε πρόσωπο απαιτείται από τη Σύμβαση θα γίνεται γραπτώς, εκτός εάν
καθορίζεται διαφορετικά.

4.

Οποιεσδήποτε προφορικές οδηγίες ή εντολές θα τίθενται σε ισχύ κατά το χρόνο μετάδοσής
τους και θα επιβεβαιώνονται στη συνέχεια γραπτώς.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατόν οποιεσδήποτε
αναγκαίες πληροφορίες ή/και τεκμηρίωση που έχει στη διάθεσή της, που δυνατόν να
σχετίζονται με και απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τα έγγραφα αυτά θα
επιστρέφονται στην Αναθέτουσα Αρχή στο τέλος της περιόδου εκτέλεσης της Σύμβασης.

2.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για την παροχή πληροφοριών που ο
τελευταίος δυνατόν εύλογα να ζητά ώστε να εκτελέσει τη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ
8:
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

–

ΤΗΡΗΣΗ

Ο Ανάδοχος θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με τη
Σύμβαση ως προσωπικά και απόρρητα και, εκτός στο μέτρο που δυνατόν να είναι
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απαραίτητο για σκοπούς εκτέλεσης αυτής, δεν θα δημοσιεύει ή αποκαλύπτει οποιαδήποτε
στοιχεία της Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας
Αρχής ή του εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής Υπεύθυνου Συντονιστή. Σε περίπτωση
έγερσης τυχόν διαφορών ως προς την αναγκαιότητα οποιασδήποτε δημοσίευσης ή
αποκάλυψης για τους σκοπούς της Σύμβασης, η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα
είναι τελεσίδικη.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
1.

Όλα τα παραδοτέα, που συντάσσονται ή ετοιμάζονται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση
της Σύμβασης, θα περιέλθουν στην αποκλειστική κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο
Ανάδοχος, με την ολοκλήρωση της Σύμβασης, θα παραδώσει όλα αυτά τα έγγραφα και
στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δύναται να κρατά αντίγραφα αυτών των
εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους
από της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ– ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εκτέλεσης της παρούσας καθώς και η παραλαβή του
Αντικειμένου της Σύμβασης γίνεται από Επιτροπή Παρακολούθησης που έχει συσταθεί για
το σκοπό αυτό στην Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμοδιότητες της Επιτροπής
Παρακολούθησης αφορούν:
α.

την έγκαιρη παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.

β.

τη συμβατική επίβλεψη, τη διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων και την
παραλαβή των παραδοτέων.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συλλέγει τις συγκεντρωθείσες ποσότητες απόβλητων
βρώσιμων ελαίων κάθε μήνα, ή όποτε κληθεί να το πράξει λόγω πλήρωσης του δοχείου
συλλογής. Η συλλογή θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με το Συντονιστή της
Αναθέτουσας Αρχής.
3. Σε κάθε παραλαβή – συλλογή των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων ο Ανάδοχος θα εκδίδει το
προβλεπόμενο, από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Μητρώο Συλλογής Αποβλήτων για την
ποσότητα που έχει συλλέξει. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα παραδίδει την ποσότητα που
συνέλεξε σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης χρησιμοποιημένων απόβλητων
βρώσιμων ελαίων, με τον οποίο έχει υπογράψει σχετική συμφωνία, και θα παραλαμβάνει
το ανάλογο μητρώο σε δύο αντίτυπα, στο οποίο θα φαίνεται η ποσότητα που έχει
παραδώσει. Το ένα αντίτυπο που μητρώου παράδοσης των αποβλήτων θα παραδίδεται
με μέριμνα του Αναδόχου στο Συντονιστή της Σύμβασης.
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4. Σε κάθε παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει ότι οι ποσότητες που έχει συλλέξει ο
Ανάδοχος από τις Κεντρικές Φυλακές, συνάδουν με τις ποσότητες που έχει παραδώσει
στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης χρησιμοποιημένων απόβλητων βρώσιμων
ελαίων.

ΑΡΘΡΟ 13: ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ – ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.

Ως εγγύηση για την πιστή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε
κατά την υπογραφή της παρούσας, την υπ. αριθ. <αριθμός εγγυητικής επιστολής>
εγγυητική επιστολή της <επωνυμία Τράπεζας> Τράπεζας, ποσού <ποσό ολογράφως
και ποσό αριθμητικώς Ευρώ >.

2.

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης θα πρέπει να παραμένει σε ισχύ μέχρι την οριστική
παραλαβή των παραδοτέων, οπόταν και θα επιστραφεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον
Ανάδοχο.

3.

Η εγγύηση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καλύπτει στο σύνολό τους χωρίς καμία
διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την
εκπλήρωση των υπηρεσιών του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τερματίσει τη σύμβαση με γραπτή προειδοποίηση προς
τον Ανάδοχο τριάντα (30) ημερών.

2.

Με τη λήψη γραπτής προειδοποίησης για τερματισμό της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πάρει
άμεσα μέτρα για τερματισμό της Σύμβασης, για σκοπούς μείωσης των συνεπαγόμενων
δαπανών στο ελάχιστο.

3.

Σε κάθε περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αποζημιώσεις, οποιαδήποτε
οφειλόμενα προς τον Ανάδοχο ποσά μπορούν να διευθετηθούν μέσω της εγγύησης πιστής
εκτέλεσης.

4.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που δυνατό να
προκύψει μεταξύ των Μερών και που δεν μπορεί να διευθετηθεί, είναι τα Δικαστήρια της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά με βάση και σύμφωνα με τους
Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών
Δικαστηρίων.
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ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.

Τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας μπορεί να γίνει μόνον εφόσον δεν θίγει ουσιωδώς
τον ανταγωνισμό και πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων στην
παρούσα μερών, η οποία θα επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση ως αναπόσπαστο
μέρος αυτής.

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

«χαρτόσημα»

Εκ μέρους και για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής:
Μάρτυρες:
1. Υπογραφή: .............................................
Υπογραφή: ............................................
Όνομα: ..................................................
Τίτλος: ...................................................
2. Υπογραφή: .............................................
Όνομα: ..................................................
Όνομα: .................................................
Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου:
Μάρτυρες:
1. Υπογραφή: .............................................
Υπογραφή: .............................................
Όνομα: ..................................................
Τίτλος: ..................................................
2. Υπογραφή: .............................................
Όνομα: ..................................................
Όνομα: .................................................
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