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Δ1 - Αγορές εκτιμώμενης αξίας πέραν των €2.000 μέχρι €15.000 για προμήθειες και έργα και 
πέραν των €5.000 μέχρι €25.000 για υπηρεσίες 

Έρευνα Αγοράς 

1. Ο Ιδιοκτήτης Έργου διεξάγει έρευνα αγοράς για εντοπισμό τουλάχιστον τριών οικονομικών 
φορέων, που έχουν την έδρα τους είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, στους οποίους δύναται 
να ανατεθεί η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν δεν υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
τέτοιοι οικονομικοί φορείς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παρούσα διαδικασία.  

Συστήνεται, όπου είναι δυνατόν και ειδικότερα στις περιπτώσεις που δεν είναι βέβαιο ότι όλοι οι 
προεπιλεγέντες οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν προσφορά, να επιλέγονται πέραν των τριών 
οικονομικών φορέων από τους οποίους θα ζητηθεί η υποβολή προσφοράς ώστε να 
διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η υποβολή τριών τουλάχιστον προσφορών. 

2. Ο Ιδιοκτήτης του Έργου δεν πρέπει να έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή 
έμμεσο, σε σχέση με το διαγωνισμό ούτε να έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε 
εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που 
έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον από την ανάθεση της σύμβασης. 

3. Νοείται ότι οι προεπιλεγέντες οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και να 
μην έχει οποιοσδήποτε από αυτούς οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε οποιοδήποτε 
άλλο προεπιλεγέντα οικονομικό φορέα. 

Εξασφάλιση Προσφορών 

4. Ο Ιδιοκτήτης του Έργου ζητά προσφορές από τους επιλεγέντες οικονομικούς φορείς 
αποστέλλοντας σε αυτούς το ίδιο έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αποστολή του 
εν λόγω εγγράφου γίνεται την ίδια ώρα αλλά ξεχωριστά στον κάθε οικονομικό φορέα ώστε να 
μην αποκαλύπτονται οι ταυτότητες των οικονομικών φορέων από τους οποίους ζητείται η 
υποβολή προσφοράς. Συστήνεται όπως το έγγραφο αυτό συντάσσεται με βάση τα σχετικά 
πρότυπα έγγραφα διαγωνισμών (ΤΣΑ-ΕΔ-1.1-GR ή ΤΣΑ-ΕΔ-1.1-EN), που έχουν αναρτηθεί τον 
ιστότοπο του ΤΣΑ. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο κατάλληλο 
έγγραφο, στο οποίο να καθορίζονται οι όροι και οι απαιτήσεις που αφορούν στη συγκεκριμένη 
ανάγκη.  

5. Εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές που 
καθορίζονται στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών και/ή στα σχετικά έγγραφα δεν 
επιτρέπεται περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου 
κατασκευής, που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπου ή 
συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να 
αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ 
εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του 
αντικειμένου της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο». 

6. Τυχόν διευκρινίσεις και/ή συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να αποστέλλονται την ίδια 
ώρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που προσκλήθηκαν 
να υποβάλουν προσφορά, χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα των οικονομικών φορέων. 

7. Οι οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν τις προσφορές τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 
της τεθείσας προθεσμίας. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη. 

8. Σε περίπτωση υποβολής μόνο μιας προσφοράς ή σε περίπτωση που μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών υπάρχει μόνο μία έγκυρη προσφορά ενώ υπάρχουν και άλλοι κατάλληλοι 
οικονομικοί φορείς, πέραν αυτών που προσκλήθηκαν για να υποβάλουν προσφορά, στους 
οποίους θα μπορούσε να ανατεθεί η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η διαδικασία 
ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται. 
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Αξιολόγηση Προσφορών 

9. Ο Ιδιοκτήτης του Έργου αξιολογεί τις ληφθείσες προσφορές και όπου κρίνει σκόπιμο καλεί ένα ή 
περισσότερους από τους προσφέροντες να παράσχουν διευκρινίσεις επί των προσφορών τους, 
χωρίς όμως να επιδιώκεται ή να επιτρέπεται η υποβολή αλλαγών επί της προσφερόμενης λύσης 
ή των προσφερόμενων τιμών. 

10. Ο Ιδιοκτήτης του Έργου ετοιμάζει την έκθεση αξιολόγησης χρησιμοποιώντας το κατάλληλο 
πρότυπο (ΤΣΑ-ΕΚΘ-1.1), την οποία αποστέλλει στον ΤΣΑ για έγκριση. 

Ανάθεση Σύμβασης 

11. Ο ΤΣΑ καταχωρεί το διαγωνισμό σε ειδικό Μητρώο. 

12. Ο Υπεύθυνος ΤΣΑ εξετάζει την Έκθεση Αξιολόγησης και όπου κρίνει αναγκαίο ζητά σχετικές 
διευκρινίσεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο Υπεύθυνος ΤΣΑ δεν μπορεί να αποφασίσει τότε η 
Έκθεση Αξιολόγησης προωθείται στο Συμβούλιο Προσφορών για λήψη απόφασης. 

13. Αν απαιτείται πιστοποίηση της διαδικασίας, αυτή γίνεται από τον ΤΣΑ και για το σκοπό αυτό ο 
ΤΣΑ συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Πιστοποίησης της Διαδικασίας που ακολουθήθηκε. 

14. Ο ΤΣΑ καταχωρεί αντίγραφο της Έκθεσης Αξιολόγησης μαζί με τυχόν άλλα σχετικά έγγραφα σε 
κατάλληλο Διοικητικό Φάκελο και αποστέλλει την εγκριθείσα ή απορριφθείσα Έκθεση 
Αξιολόγησης και το Έντυπο Πιστοποίησης της Διαδικασίας (όπου απαιτείται) στον Ιδιοκτήτη του 
Έργου. 

15. Ο Ιδιοκτήτης του Έργου ειδοποιεί τον επιτυχόντα οικονομικό φορέα ότι η σύμβαση έχει ανατεθεί 
σε αυτόν. 

16. Ο ΤΣΑ καταχωρεί την ανάθεση της σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων 
(e-Procurement) του Γενικού Λογιστηρίου. 

Πραγματοποίηση Αγοράς 

17. Εφόσον εγκριθεί η Έκθεση Αξιολόγησης, ο Ιδιοκτήτης του Έργου προχωρά στην αγορά των 
κατακυρωμένων προμηθειών/υπηρεσιών/έργων. 

18. Μετά την παραλαβή των σχετικών προμηθειών/υπηρεσιών/έργων, ο Ιδιοκτήτης του έργου 
προχωρά στην προώθηση της διαδικασίας εξόφλησης του σχετικού τιμολογίου. 


