Διαδικασία Ετοιμασίαρ Πποδιαγπαυών
και Πποκήπςξηρ Πποσυοπάρ
ε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ζηε ζπλεδξία ηνπ εκεξνκελίαο 19 Ινπλίνπ
2009 αλαθνξηθά κε ην ζέκα «Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Αγνξψλ ζην Παλεπηζηήκην
Κχπξνπ», θαζψο θαη ηελ Εγθχθιην «Ε.Δ.ΤΠ ΑΡ. 72/2010, άξζξν 9», θαινχληαη νη
Ιδηνθηήηεο Έξγσλ πνπ πξνηίζεληαη λα ζπλάςνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, φπσο
αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ:
1. Ο Ιδηνθηήηεο ηνπ Έξγνπ αλαζέηεη ζε Επηηξνπή Πξνδηαγξαθψλ λα εηνηκάζεη ην
Σερληθφ Έγγξαθν ηεο πξνθήξπμεο ηεο πξνζθνξάο. Η Επηηξνπή Πξνδηαγξαθψλ
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηκειήο θαη πξέπεη λα απνηειείηαη απφ εηδηθνχο επί ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, γηα λα κπνξνχλ λα εηνηκάδνπλ πιήξσο θαη επαξθψο ηνπο
ηερληθνχο φξνπο ηεο πξνζθνξάο. Η Επηηξνπή πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη, ηαπηφρξνλα
κε ηελ αλάζεζή ηεο, ζηνλ Πξχηαλε, ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ,
ρξεζηκνπνηψληαο ην εηδηθφ έληππν (ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ1, Εηζήγεζε γηα χζηαζε Επηηξνπήο
Πξνδηαγξαθψλ) πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ Ιζηφηνπν ηνπ Σνκέα πκβάζεσλ θαη
Αγνξψλ (www.ucy.ac.cy/tenders), θαη απνζηέιινληάο ην ζηνλ Σνκέα πκβάζεσλ θαη
Αγνξψλ. Ο Σνκέαο πκβάζεσλ θαη Αγνξψλ ζα δίδεη κνλαδηθφ αχμνληα αξηζκφ ζηελ
πξνζθνξά θαη ζα ελεκεξψλεη ηνλ Ιδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ γηα ηνλ αξηζκφ πνπ ζα πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε αιιεινγξαθία.
2. ρεηηθά κε ηελ εηνηκαζία ησλ Εγγξάθσλ ηνπ Δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνθήξπμή ηνπο,
ζα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
2.1 Γηα ηνπο εκπνξηθνχο θαη λνκηθνχο φξνπο ηεο πξνζθνξάο, νη ηδηνθηήηεο
κπνξνχλ είηε:
2.1.1 Να αλαζέηνπλ ζηελ ίδηα επηηξνπή λα ηνπο εηνηκάζεη, ρξεζηκνπνηψληαο,
φπνπ θξίλνπλ φηη ρξεηάδεηαη, θαζνδήγεζε απφ ηνλ Σνκέα πκβάζεσλ
θαη Αγνξψλ θαη λα
απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά ηνπο φξνπο ηεο
Πξνζθνξάο, καδί κε ην ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ2, Εηζήγεζε γηα Πξνθήξπμε
Πξνζθνξάο (θαη Επηηξνπήο Αμηνιφγεζεο), ζηνλ Σνκέα πκβάζεσλ. Ο
Σνκέαο πκβάζεσλ θαη Αγνξψλ, αθνχ ειέγμεη ηνπο φξνπο,
πξνθεξχζζεη ην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πξνθήξπμεο,
κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ησλ φξσλ
ηεο Πξνζθνξάο, ή ελεκεξψλεη ηνλ Ιδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ, εληφο 5
εξγάζηκσλ εκεξψλ, γηα ηπρφλ ζρφιηα επί ησλ φξσλ.

2.1.2 Να απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά ηνπο ηερληθνχο φξνπο καδί κε ηπρφλ
άιιεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ2, Εηζήγεζε γηα
Πξνθήξπμε Πξνζθνξάο (θαη Επηηξνπήο Αμηνιφγεζεο)), ζηνλ Σνκέα
πκβάζεσλ ν νπνίνο ζα
εηνηκάδεη θαη ζα νινθιεξψλεη ηα
Έγγξαθα ηνπ Δηαγσληζκνχ. Ο Σνκέαο πκβάζεσλ ζα ηα έγγξαθα ησλ
δηαγσληζκψλ, θαη ζα πξνθεξχζζεη ην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο πξνθήξπμεο κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκέξα
παξαιαβήο ησλ ηερληθψλ φξσλ.
Η πξνθήξπμε ζα γίλεηαη θαη
ειεθηξνληθά.
2.2 Ο Σνκέαο πκβάζεσλ κπνξεί λα ζπκβνπιεχεηαη, γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ησλ
φξσλ ηεο πξνζθνξάο, θαη πξνθήξπμήο ηεο, ην Δηεπζπληή Δηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκηθψλ ή /θαη ηνλ Αληηπξχηαλε Δηεζλψλ ρέζεσλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δηνίθεζεο.
2.3 Η πξνθήξπμε ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη απεπζείαο απφ ηνλ Σνκέα πκβάζεσλ.
Γηα ζεκαληηθέο Πξνζθνξέο, ν Πξχηαλεο ζα ελεκεξψλεη ην πκβνχιην ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.
3. Σφζν νη ηερληθνί φζν θαη νη εκπνξηθνί θαη λνκηθνί φξνη, ζα πξέπεη:
3.1 Να είλαη κέζα ζην πιαίζην ησλ πηζηψζεσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε αγνξά
3.2 Να δηαζθαιίδνπλ ηε επξχηεηα ζπκκεηνρήο θαη ηνλ αληαγσληζκφ.
πεξίπησζε κε επαξθνχο ζπκκεηνρήο ε πξνθήξπμε κπνξεί λα αθπξσζεί.

ε

4. Εηζεγήζεηο θαιήο πξαθηηθήο ζηελ εηνηκαζία ησλ φξσλ πξνζθνξψλ είλαη:
4.1. Η κειέηε θαη εξγαζία ηεο εηνηκαζίαο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αξρίδεη
έγθαηξα θαη πξνγξακκαηηζκέλα, γηα λα ππάξρεη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ έπνληαη ηεο πξνθήξπμεο θαη εηδηθά γηα ηελ έγθαηξε
πξνθήξπμε ηεο πξνζθνξάο, πξηλ ηε ιήμε ηπρφλ πξνεγνχκελεο πξνζθνξάο.
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη πηζαλέο
θαζπζηεξήζεηο ιφγσ πξνζθπγψλ θ.η.ι.
4.2 ε πεξίπησζε πνπ ν Ιδηνθηήηεο ηνπ Έξγνπ θξίλεη ζθφπηκν, κέιε ηεο
επηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ κπνξνχλ λα είλαη θαη δεκφζηνη ππάιιεινη ή άιινη
εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη είλαη εηδηθνί επί ηνπ ζέκαηνο. Εάλ απαηηείηαη
πιεξσκή ζα πξέπεη λα δεηείηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε απφ ην Δηεπζπληή
Δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ.
4.3 Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε επξχηεηα ζπκκεηνρήο, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα
δίδεηαη ζηνπο φξνπο «Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Επάξθεηαο» θαη
«Σερληθήο θαη Επαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο» ησλ πξνζθεξφλησλ, έηζη ψζηε λα
κελ πεξηνξίδεηαη ρσξίο ιφγν ν αξηζκφο ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ ζα
κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά.

4.4 Γηα ζεκαληηθά έξγα ή γηα πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ είλαη ξνπηίλαο, νη φξνη ησλ
πξνζθνξψλ ζπζηήλεηαη λα αλαθνηλψλνληαη (πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο γηα
πξνθήξπμε) ζην Δηαδίθηπν θαη λα θαινχληαη πηζαλνί πξνζθνξνδφηεο λα ηνπο
ζρνιηάζνπλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο Ιδηνθηήηεο ηνπ Έξγνπ
ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα επηδηψθεη λα ιακβάλεη γλψκε γηα ηνπο
φξνπο ηεο πξνζθνξάο απφ αλεμάξηεην εκπεηξνγλψκνλα επί ηνπ ζέκαηνο, ν
νπνίνο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην ή άιιν δεκφζην
νξγαληζκφ. Οη φξνη νινθιεξψλνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζρφιηα θαη
ππνβάιινληαη γηα πξνθήξπμε, απφ ηνλ Σνκέα πκβάζεσλ, κέζα ζε δέθα
εξγάζηκεο εκέξεο.
5. Καηά ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΚ2, Εηζήγεζε γηα Πξνθήξπμε
Πξνζθνξάο (θαη Επηηξνπήο Αμηνιφγεζεο), ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή
ψζηε λα ζπκπιεξψλνληαη ζσζηά ηα αθφινπζα εδάθηα:
5.1. Άξζξν/α ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ην/ηα νπνίν/α ζα πξνέιζνπλ νη πηζηψζεηο
γηα ηελ αγνξά, θαη ην/α νπνίν/α βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππεχζπλνπ ηεο
αγνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ην άξζξν είλαη γεληθφ, ζα πξέπεη λα
επηζπλάπηεηαη έγθξηζε δηάζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο,
απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν Ειέγρνληα Λεηηνπξγφ ηνπ Κνλδπιίνπ, πνπ ζπλήζσο
είλαη ν Πξφεδξνο Σκήκαηνο ή ν Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο
5.2 Εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο αγνξάο γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε πξνζθνξά,
αθνινπζψληαο έλα απφ ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ
απηήο ηεο εθηίκεζεο. Η εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα γίλεη κε
βάζε:
5.3

Έξεπλα ηεο Αγνξάο
Πξνεγνχκελεο Πξνζθνξέο θαη Αγνξέο
Επηκέξνπο Τπνινγηζκφ Κφζηνπο βάζε Σηκψλ Αγνξάο
Άιιν εηδηθφ ηξφπν, θαηάιιειν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά.

Εηζήγεζε επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο ε νπνία ζα εγθξίλεηαη απφ
ηνλ Πξχηαλε ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ.
Η Επηηξνπή
Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα πεξηέρεη έλα άηνκν απφ ηελ αληίζηνηρε επηηξνπή
πξνδηαγξαθψλ. ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε
ζπκκεηνρή αηφκσλ ηα νπνία έρνπλ ηεξαξρηθή ζρέζε ζηα θαζήθνληα ηνπο ζην
Παλεπηζηήκην.

6. Όιεο νη πξνζθνξέο αμίαο πέξαλ ησλ €15.000 ζα θαηαθπξψλνληαη απφ ην
πκβνχιην Πξνζθνξψλ θαη Οηθνλνκηθψλ.
7. Ο Σνκέαο πκβάζεσλ αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη φιε ηελ εξγαζία απφ ηε
ζηηγκή πνπ ππνβάιιεηαη ην αίηεκα γηα πξνζθνξά εμαζθαιίδνληαο φιεο ηηο
αλαγθαίεο εγθξίζεηο θαη εηδνπνηεί, εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ, γηα απιέο
πξνζθνξέο θαη εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ, γηα ζχλζεηεο πξνζθνξέο, ηνλ
Ιδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ γηα ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμε ηεο πξνζθνξάο.

