ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017
Κύριοι,
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών για Έργα σε Καταστήματα της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ
Διαγωνισμός αρ. 189/2017

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Είδος Διαδικασίας

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) προκηρύσσει διαγωνισμό με την μέθοδο της ανοικτής
διαδικασίας.
Οι προσφορές πρέπει να ετοιμαστούν και να υποβληθούν σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και
απαιτήσεις. Υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται αποδοχή αυτών των όρων και απαιτήσεων.
2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
2.1. Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ηλεκτρομηχανολόγων για έργα
στην ΣΚΤ για περίοδο ενός έτους.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα υπό προμήθεια υπηρεσίες παρουσιάζονται στο Έντυπο Τεχνικών
Προδιαγραφών Φ2-ΠΡΟ-ΠΡΟ-030, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας
πρόσκλησης.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτεί οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να πληρούν τις νομικές,
οικονομικές, τεχνικές ή άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού, και να
έχουν προηγούμενη πείρα σε παρόμοιας φύσης έργα.
3.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4.1. Γλώσσα Προσφοράς

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική ή αγγλική
γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στις παραγράφους 3.2 και 3.3 της παρούσας.
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4.2. Φάκελος Προσφοράς
Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:





Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
Ο αριθμός του διαγωνισμού.
Ο τίτλος του διαγωνισμού.
Τα στοιχεία του αποστολέα.
3.2.1 Περιεχόμενα Προσφοράς

Μέσα στον ενιαίο φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) Υποφάκελοι με όλα
τα σχετικά με την Προσφορά στοιχεία ως εξής:
(α) Υποφάκελος «Υποβολή Προσφοράς» ο οποίος περιέχει:

Το Έντυπο Υποβολής Προσφοράς, το οποίο πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το
υπόδειγμα (Φ1-ΠΡΟ-ΠΡΟ-030) που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση ως
Παράρτημα [1].
(β) Υποφάκελος «Τεχνικό Μέρος», ο οποίος περιέχει:

Το Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών, πλήρως και ορθά συμπληρωμένο
σύμφωνα με το υπόδειγμα (Φ2-ΠΡΟ-ΠΡΟ-030) που επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση ως Παράρτημα [2].


Τα νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής
στο διαγωνισμό (όπου εφαρμόζεται).

(γ) Υποφάκελος «Οικονομικός Φάκελος», ο οποίος περιέχει:

Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με
το υπόδειγμα (Φ3-ΠΡΟ-ΠΡΟ-030) που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση
ως Παράρτημα [3].
Οι Υποφάκελοι της προσφοράς θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν ένδειξη με τον
Τίτλο τους, καθώς και με τα στοιχεία του κυρίως φακέλου όπως αναφέρονται στην
παράγραφο 3.2 της παρούσας.
Όλες οι σελίδες της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να είναι αριθμημένες.
Κάθε προσφορά να συνοδεύεται για το (α) και (β) από πέντε (5) αντίγραφα και για το
(γ) από δύο (2) αντίγραφα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα πιο πάνω αντίγραφα
η προσφορά θα απορρίπτεται.
4.3. Χρόνος και Τόπος Υποβολής των Προσφορών
Οι προσφοροδότες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές στην το αργότερο μέχρι τη Τρίτη, 16
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00, αποστέλλοντάς τες στο κιβώτιο προσφορών της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας Λτδ στη διεύθυνση:
Γρίβα Διγενή 48,
1096 Λευκωσία,
2ος όροφος
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4.4. Περίοδος Ισχύος Προσφορών
Προσφορές που υποβάλλονται θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους Προσφοροδότες για περίοδο ενός
(1) μηνός, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας λήξης της προθεσμίας υποβολής
Προσφορών.
4.5. Δικαίωμα συμμετοχής (Participation guarantee)
Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Ε2-ΠΡΟ-ΠΡΟ-040)
ύψους €1.000 (Χίλια Ευρώ) ως δικαίωμα συμμετοχής (Παράρτημα 4).
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα επιστρέφεται
ταχυδρομικώς.
4.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όλα τα ερωτήματα αναφορικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό υποβάλλονται στην Υπηρεσία Προσφορών
της
Συνεργατικής
Κυπριακής
Τράπεζας
Λτδ
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
TendersDepartment@ccb.coop.com.cy.
5.1. Διευκρινίσεις
Ερωτήσεις ή σημεία προς διευκρίνιση δύνανται να υποβάλλονται από τους προσφοροδότες μέχρι και
5 εργάσιμες μέρες (09/01/2018) πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι προσφοροδότες θα λαμβάνουν απάντηση τουλάχιστο 3 εργάσιμες μέρες (11/01/2018) πριν την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
5.2. Παράταση χρόνου υποβολής των προσφορών
Αιτήματα παράτασης χρόνου υποβολής προσφορών δύνανται να υποβάλλονται από τους
προσφοροδότες εντός 5 εργάσιμων ημερών (03/01/2018) από την ημερομηνία δημοσίευσης της
πρόσκλησης
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
στη
διεύθυνση
TendersDepartment@ccb.coop.com.cy .
Αιτήματα που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα θεωρούνται άκυρα. Ο προσφοροδότης που υπόβαλε
το αίτημα θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι προσφοροδότες θα λαμβάνουν απάντηση εντός 7 εργάσιμων ημερών (05/01/2018) από την
ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
5.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1. Κριτήριο Ανάθεσης

Η Σύμβαση θα ανατεθεί στον Προσφοροδότη η προσφορά του οποίου πληροί τους όρους και
απαιτήσεις της πρόσκλησης και θα έχει αναδειχθεί ως η προσφορά με τη ψηλότερη τελική κατάταξη
(στάθμιση τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης).
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6.2. Τρόπος Πληρωμής
Οι πληρωμές θα καταβάλλονται σε Ευρώ.
 Με την έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του Ανάδοχου έναντι τιμολογίου, μετά την αποδοχή
των παραδοθέντων προϊόντων/υπηρεσιών.
 Με πίστωση του λογαριασμού του προσφοροδότη σε λογαριασμό που διατηρεί στην Τράπεζα.
6.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο προσφοροδότης αθετήσει τους συμβατικούς όρους λόγω μη εκπλήρωσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων, η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα δύναται, αφού δώσει
προειδοποίηση επτά (7) ημερών, να τερματίσει τη Σύμβαση.

7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αρ.
1
2
3
4

Τίτλος
Έντυπο Υποβολής Προσφοράς
Έντυπα Τεχνικών Προδιαγραφών
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Δικαίωμα συμμετοχής (Participation guarantee)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Θέμα: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών για Έργα σε Καταστήματα της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ (Διαγ. 189/2017)
1. Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του

Αντικειμένου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, εκτελέσουμε
και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη
συνημμένη Προσφορά μας.
2. Αν η Προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση του Αντικειμένου

της Σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας.
3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που αναφέρεται στην

Παράγραφο 3.4 πιο πάνω, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν
τη λήξη της περιόδου αυτής.
4. Τα στοιχεία της επιχείρησής μας και τα στοιχεία επικοινωνίας με αρμόδιο άτομο της επιχείρησής

μας είναι τα ακόλουθα:
Επωνυμία
Προσφοροδότη:
Καταχωρημένη Διεύθυνση:
Διεύθυνση Επικοινωνίας:
(αν διαφέρει με την πιο
πάνω)
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:
Αριθμός ΦΠΑ:
Άτομο Επικοινωνίας:
 Ονοματεπώνυμο:
 Αρ. Τηλεφώνου:
 Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο:

Αρ. Φαξ:

Εκ μέρους και για λογαριασμό του προσφοροδότη:
Υπογραφή:
Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα/Θέση:
Ημερομηνία:

Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφοροδότη ή τον Εκπρόσωπό του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Προς:

Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα

Θέμα:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών για Έργα σε Καταστήματα της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ

Αρ. Διαγωνισμού:

189/2017

Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 16/01/2018
(όπως έχει διαμορφωθεί μετά από τυχόν χρονικές παρατάσεις)

Υπευθύνως δηλώνω ότι:
α.

Δεν έχω καταδικαστεί οριστικά με απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2§1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του
Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από 26-5-97 πράξης του
Συμβουλίου και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για απάτη (κατά
την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10/6/1991 για την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου),

β.

Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις,

γ.

Δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις,

δ.

Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική μου διαγωγή, περιλαμβανομένου
και οποιουδήποτε αδικήματος σχετικά με αδήλωτη ή παράνομη απασχόληση εργοδοτουμένων τα
τελευταία τρία (3) χρόνια, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου,

ε.

Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε
αδικήματος σχετικά με παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό τα τελευταία τρία (3)
χρόνια,
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στ. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και την πληρωμή φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Κυπριακή
Δημοκρατία / στη χώρα όπου είμαι εγκατεστημένος δηλαδή την .................... <να διαγραφεί ότι
δεν ισχύει>, κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών,

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν διευκρινίσεις.
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Υπογραφή:
Όνομα υπογράφοντος:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος:
Ιδιότητα υπογράφοντος

Στοιχεία Προσφέροντος
Όνομα:............................................................................................................................
Χώρα εγκατάστασης: ..................Διεύθυνση:.................................................................
......................................................................................................Ταχ.Κιβ.....................
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................
.....................................................................................................Ταχ. Κιβ. ..................
Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας .............................
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Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ 2:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Προς: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Θέμα:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών για Έργα σε Καταστήματα
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ

Αρ. Διαγωνισμού: 189/2017
Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 16/01/2018
(όπως έχει διαμορφωθεί μετά από τυχόν χρονικές παρατάσεις)

Υπεύθυνα βεβαιώνω ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς μου, έχω λάβει υπόψη τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την
προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Δημοκρατία και
εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών που σχετίζονται με το Αντικείμενο της
Σύμβασης.

Υπογραφή:
Όνομα υπογράφοντος:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος:
Ιδιότητα υπογράφοντος
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Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ

3:

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Στοιχεία Συμβάσεων Προσφέροντα

Α/Α Περιγραφή

Ημερομηνία
Ποσό
Ολοκλήρωσης Σύμβασης
(€)
/Παράδοσης

Στοιχεία Ιδιοκτήτη

Εταιρεία/ Ίδρυμα:

Στοιχεία Συμβούλου

Όνομα:

………………………… …………………………
…
…
Ταχυδρομική
Διεύθυνση:

Ταχυδρομική
Διεύθυνση:

………………………… …………………………
…
…
………………………… …………………………
…
…
Αρ.
Τηλ/που: ……………

Αρ.
Τηλ/που: ……………

Εταιρεία/ Ίδρυμα:

Όνομα:

………………………… …………………………
…
…
Ταχυδρομική
Διεύθυνση:

Ταχυδρομική
Διεύθυνση:

………………………… …………………………
…
…
………………………… …………………………
…
…
Αρ.
Τηλ/που: ……………

Αρ.
Τηλ/που: ……………
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Εταιρεία/ Ίδρυμα:

Όνομα:

………………………… …………………………
…
…
Ταχυδρομική
Διεύθυνση:

Ταχυδρομική
Διεύθυνση:

………………………… …………………………
…
…
………………………… …………………………
…
…
Αρ.
Τηλ/που: ……………

Αρ.
Τηλ/που: ……………

Ο Προσφέρων μπορεί να χρησιμοποιήσει επιπλέον αριθμό σελίδων εάν ο χώρος
δεν επαρκεί.

Υπογραφή:
Όνομα υπογράφοντος:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος:
Ιδιότητα υπογράφοντος

Αρ. Διαγωνισμού: 189/2017
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1) Τεχνικές Προδιαγραφές
Αρ

Γενικές Προδιαγραφές / Απαιτήσεις για προσφερόμενη Υπηρεσία
Προδιαγραφή

Απαίτηση

1

Μελέτη, αποτύπωση και σχεδιασμός έργου
σε συνεργασία με τον εργοδότη

ΝΑΙ

2

Ετοιμασία δελτίου ποσοτήτων και
προδιαγραφών

ΝΑΙ

3

Αξιολόγηση προσφορών

ΝΑΙ

4

Επίβλεψη έργου

ΝΑΙ

5

Πιστοποίηση πιστοποιητικών πληρωμών
εργολάβων

ΝΑΙ

6

Τελική επίβλεψη και έκδοση τελικού
πιστοποιητικού

ΝΑΙ

Απάντηση

Τεχνικές Προδιαγραφές για νομικό πρόσωπο / εταιρεία
Αρ

Προδιαγραφή

Αποδεικτικό στοιχείο

1.

Προηγούμενη εμπειρία σε
παρόμοια έργα

Έντυπο 3: Έντυπο
τεκμηρίωσης
επαγγελματικής και
τεχνικής Ικανότητας
προσφέροντα

2.

Μέλος Συνδέσμου Συμβούλων
Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων
Μηχανικών Κύπρου

Πιστοποιητικό

3.

Μέλος του ΕΤΕΚ

Πιστοποιητικό

4.

Μέλος της ΗΜΥ

Πιστοποιητικό

Αναφορά στην
Προσφορά1

Τεχνικές Προδιαγραφές για ομάδα (όπου ισχύει)
Αρ

Προδιαγραφή

Αποδεικτικό στοιχείο

1

Μέλη του ΕΤΕΚ

Πιστοποιητικό

2.

Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια
τουλάχιστον πέντε χρόνια

Βιογραφικό

Αναφορά στην
Προσφορά1

Αρ. Διαγωνισμού: 189/2017
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Διευκρινίσεις:
Στη στήλη «Αναφορά στην Προσφορά» ο Προσφοροδότης καταγράφει σε πιο μέρος της
Προσφοράς παραθέτει τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που ανταποκρίνονται και
αντιστοιχούν στην κάθε προκαθορισμένη προδιαγραφή
1

Υπογραφή και Σφραγίδα Προσφοροδότη

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Σφραγίδα

Αρ. Διαγωνισμού: 189/2017
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς:
Θέμα:

Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών που αφορούν
ανακαινίσεις καταστημάτων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΜΟΙΒΗ
ΑΜΟΙΒΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ % ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ %

Α/Α

1.

2.

3.

€0

μέχρι

€30.001

μέχρι

€50.001

μέχρι

€100.001

6.

€30.000

€50.000

€100.000

€250.000

4.

5.

ΑΜΟΙΒΗ
ΣΥΝΟΛΟ
%

μέχρι

€250.001

μέχρι

€500.001

μέχρι

€500.000

€1.000.000

Και άνω

7.
€1.000.001

Όνομα Προσφέροντος-------------------------------------------------Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του -------------------------------------------------Όνομα υπογράφοντος --------------------------------------------------------------------------------Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος -----------------------------------------Ιδιότητα υπογράφοντος --------------------------------------------------------------------------------

Αρ. Διαγωνισμού: 189/2017
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣ:
………………………………………. (από εδώ και στο εξής καλούμενης "η
Αναθέτουσα Αρχή")
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ………………
ΛΗΞΗ:

……………………………..

Αξιότιμοι Κύριοι,
Εγγυητική Επιστολή Αριθμός ------Διαγωνισμός αρ. 189/2017
1.

Επειδή οι κύριοι …………………………………………………………………. (από εδώ και στο εξής

καλουμένων "ο Προσφέρων") συμμετέχουν στο διαγωνισμό και έχουν υποβάλει προσφορά με σκοπό τη
σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών για
Έργα σε Καταστήματα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ (από εδώ και στο εξής της
προσφοράς αυτής καλούμενης “η Προσφορά”), και επειδή οι όροι του Διαγωνισμού υπ. αρ. 189/2017
προνοούν για παροχή από τον Προσφέροντα Εγγύησης Συμμετοχής για ποσό €1.000 (Χίλια Ευρώ μόνο) (από
εδώ και στο εξής του ποσού αυτού καλούμενου «το Ποσό Εγγύησης Συμμετοχής») εμείς, το υπογράφον
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Προσφέροντος, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα
ένστασης και επιφύλαξης για την πιο πάνω Προσφορά, με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα
από οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του Προσφέροντος και χωρίς αναφορά σ΄ αυτόν, εγγυούμαστε να σας
πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή
σας, το Ποσό Εγγύησης Συμμετοχής, έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Προσφέρων:

(α) μετά την εκπνοή της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, έχει αποσύρει την Προσφορά του ή
μέρος της κατά την περίοδο ισχύος της, ή
(β) έχοντας 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:

Αρ. Διαγωνισμού: 189/2017
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(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 του που απορρέει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό, ή
(ιι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση.

2.

Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης που

αναγράφεται ανωτέρω και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή, εάν η ημερομηνία αυτή είναι τραπεζική αργία,
μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της αμέσως προηγούμενης ημέρας που δεν είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει
να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης, και
νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας, η Εγγυητική
Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι.

3.

Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους νόμους

της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Διατελούμε,

…………………………… ΛΤΔ

Ημερομηνία: ………………………………….
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