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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) δέχεται προσφορές από εταιρείες Μέλη της ή 
Μέλη Συνδέσμων της με τακτοποιημένες τις οφειλές τους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την 
«Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και συντήρηση Φωτοβολταϊκού συστήματος 
ισχύος 5kW με τη μέθοδο συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net - Metering) 
για επιχειρήσεις, στο Κτίριο της ΟΕΒ στη Λευκωσία». 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. Αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, 
σύνδεση και συντήρηση ΦΒ συστήματος στην οροφή του Κτιρίου της ΟΕΒ στη Λευκωσία. 
Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του συμψηφισμού μετρήσεων (net metering) για 
επιχειρήσεις. 

2. Η ΟΕΒ εδρεύει στη Λεωφόρο Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου, 2000 Στρόβολος. 

3. Αρμόδιο πρόσωπο για επικοινωνία στην ΟΕΒ είναι η κα Ανθή Χαραλάμπους, Προϊστάμενη 
Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος. Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά 
με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
acharalambous@oeb.org.cy ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 22666661 με την ένδειξη 
«Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και συντήρηση Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 
5kW με τη μέθοδο συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net - Metering) για επιχειρήσεις 
στο Κτίριο της ΟΕΒ στη Λευκωσία». 

4. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία θα συμμετέχει και 
εξωτερικός ανεξάρτητος αξιολογητής. 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3.1 Αντικείμενο  

1.  Αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών καθορίζεται ως «Προμήθεια, 
εγκατάσταση, σύνδεση και συντήρηση Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5kW με τη 
μέθοδο συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net - Metering) για επιχειρήσεις, στο Κτίριο 
της ΟΕΒ στη Λευκωσία». 

2. Η διαθέσιμη επιφάνεια στην οροφή του κτιρίου της ΟΕΒ υπολογίζεται στα 50 τ.μ. ωστόσο 
οι προσφοροδότες θα πρέπει να διενεργήσουν επιτόπια επίσκεψη πριν την υποβολή της 
προσφοράς τους, για καλύτερη προετοιμασία και κατανόηση του αντικειμένου της 
παρούσας προκήρυξης. 

3. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός και λογισμικό περιλαμβάνουν:  

α. Φωτοβολταϊκό σύστημα 5 kW  
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Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε είδους περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες 
Προδιαγραφών – Συμμόρφωσης στο τέλος του παρόντος εγγράφου (σελ. 14). Τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου 
αποτελούν απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και η οποιαδήποτε μη 
συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται άμεση απόρριψη της προσφοράς.  

Όλα τα είδη πρέπει να είναι τελευταίας γενιάς, αμεταχείριστα, προσφάτως εισηγμένα 
στη διεθνή αγορά και στη γραμμή παραγωγής κατά την ημερομηνία παράδοσης.  

Όλα τα είδη πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από όλα τα απαιτούμενα καλώδια 
σύνδεσης και πηγές τροφοδοσίας και τα σχετικά πιστοποιητικά.  

Συνοδευτικά πακέτα λογισμικού (αν υπάρχουν) πρέπει να συνοδεύονται από δωρεάν 
νέες εκδόσεις (new versions - releases) και εκδόσεις που διορθώνουν τυχόν σφάλματα 
του λογισμικού (patches) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών 
από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής τους από την ΟΕΒ.  

Όλα τα είδη συνοδεύονται απαραιτήτως από όλα τα εγχειρίδια χρήσης σε έντυπη μορφή 
ή/και σε ηλεκτρονική μορφή. 

3.2 Τόπος εκτέλεσης  

1. Το ΦΒ σύστημα θα εγκατασταθεί στην οροφή του κτιρίου της ΟΕΒ που εδρεύει στη 
Λεωφόρο Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου, 2000 Στρόβολος.  

 

3.3 Προσωπικό  

Η Ομάδα Έργου του προσφοροδότη θα πρέπει να περιλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό, 
αδειούχους εμπειρογνώμονες έργου, και αν δυνατό πιστοποιημένων εγκαταστατών ΦΒ 
συστημάτων. 

Θα πρέπει να προσκομισθούν αντίγραφα των δικαιολογητικών προσόντων για τον αδειούχο 
ηλεκτρολόγο μηχανικό και βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος εγκαταστατών ΦΒ 
συστημάτων για τον εγκαταστάτη. 

 

3.4 Έναρξη και Διάρκεια Εκτέλεσης 

1. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα μέχρι 2 μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Συμφωνίας. 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. Ο κάθε προσφοροδότης μπορεί να υποβάλει την οικονομική του προσφορά. Η ΟΕΒ 
δέχεται προσφορές με έκπτωση, ή/και με αντάλλαγμα την προβολή της εταιρείας από την 
ΟΕΒ, ύψους αντίστοιχου ποσού της έκπτωσης. Μέγιστη προϋπολογιζόμενη αξία ανέρχεται 
στις επτάμιση χιλιάδες ευρώ (7.500  ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

1. Η Σύμβαση θα ανατεθεί στον Προσφέροντα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών που 
περιγράφεται παρακάτω και νοούμενου ότι ικανοποιούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές.  

 

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

6.1 Στελέχωση Ομάδας Έργου 

1. Για τη συμμετοχή τους στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, οι Προσφέροντες 
πρέπει να συμπεριλάβουν στην Ομάδα Έργου εμπειρογνώμονες, των οποίων η εμπειρία 
και τα προσόντα θα πληρούν τα ελάχιστα τεθέντα από την ΟΕΒ, όπως παρουσιάζονται 
στην παράγραφο 3.3 ανωτέρω. Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί το Έντυπο 
2, για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου. 

 

7. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για 6 μήνες 
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, 
η ΟΕΒ 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 26η 
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 στο κλειστό κιβώτιο προσφορών της ΟΕΒ.  

2. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε απευθείας στο κιβώτιο προσφορών της ΟΕΒ στη 
διεύθυνση Λεωφόρος Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου, 2000 Στρόβολος ή αποστέλλονται 
στην ΟΕΒ με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του 
Προσφέροντα, να παραληφθεί από την ΟΕΒ μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής 
προσφορών. 
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3. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προσφορές που είτε υποβλήθηκαν 
στο κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν 
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην ΟΕΒ. 

 

8.2 Τρόπος Σύνταξης 

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

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της ΟΕΒ. 

 Ο τίτλος του διαγωνισμού και αριθμός. 

2. 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 νόμιμο εκπρόσωπό του.  

 

8.3 Περιεχόμενα Προσφοράς 

1. Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία ως εξής: 

Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος 
περιέχει:  

 ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3) αντίτυπα με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην 
πρόσκληση υποβολής προσφορών  

 συμπληρωμένο έντυπο υποβολής Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο θα έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 3) που περιλαμβάνεται στο 
Συνημμένο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης  

 ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3) αντίτυπα με τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
του Προσφέροντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

Β. «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει:  

 ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3) αντίτυπα με τα στοιχεία της Οικονομικής 
Προσφοράς του Προσφέροντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα 
Πρόσκληση, και η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 4) 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης. 

2. Οι Υποφάκελοι της προσφοράς θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 

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

8.4.1 Περιεχόμενα Υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική 
Προσφορά» 

1. Ο Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
περιλαμβάνει:  

(α) Τη Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και η 
οποία θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Έντυπο 1) που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης. 

(β) το συνοδευτικό έντυπο υποβολής της Τεχνικής Προφοράς συμπληρωμένο σύμφωνα 
με το υπόδειγμα (Έντυπο 3) του Προσαρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης. 

(γ) την Τεχνική Προσφορά η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

 την Ενότητα Α που αφορά στην Αντίληψη και τη Μεθοδολογία Εκτέλεσης του 
Αντικειμένου της Σύμβασης, και 

 την Ενότητα Β που αφορά στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου. 

Η Ενότητα Α της Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνει: 

(α) Συνοπτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να 
προσεγγίσει το Αντικείμενο της Σύμβασης, από την οποία πρέπει να αποδεικνύεται 
ότι κατανοεί τις απαιτήσεις του, από την προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση του 
με το δίκτυο και τη συντήρηση. 

(β) Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του Αντικειμένου σε δραστηριότητες, καθώς και 
παράθεση χρονοδιάγραμματος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης. 

Η Ενότητα Β της Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνει: 

(α) Περιγραφή της οργανωτικής δομής της Ομάδας Έργου και των καθηκόντων των 
μελών της  

(β) Παρουσίαση της Ομάδας Έργου, με τη συμπλήρωση του Πίνακα που ακολουθεί. 

 

Α/Α 
Όνομα Μέλους Ομάδας 

Έργου 
Θέση στην Ομάδα Έργου 

Καθήκοντα Μέλους στην 

Ομάδα Έργου 

    

    

ΣΥΝΟΛΟ 
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8.4.2 Περιεχόμενα Υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

1. Ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 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. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τους πληρωτέους δασμούς και 
φόρους, όσο και εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται οριστικές 
και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν αυξομειώσεις των προαναφερόμενων φόρων, δασμών 
ή/και εισφορών. 

3. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του. 

4. Η οικονομική προσφορά μπορεί να περιλαμβάνει την έκπτωση ή/και αντάλλαγμα την 
προβολή, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 4. 

 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1 Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται από τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά το δυνατόν σύντομα 
μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών.  

2. Με την έναρξη της διαδικασίας αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο 
Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

3. Οι προσφορές αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο.  

 

9.2 Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής  

1. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, 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 προκήρυξης. 

3. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των 
προϋποθέσεων συμμετοχής, η αξιολόγηση δεν συνεχίζεται.  
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9.3 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

1. Για τις προσφορές που κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης Προσφορών, θα προχωρήσει στον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς τους 
προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Αντικειμένου της 
παρούσας προκήρυξης σύμφωνα με τους πίνακες προδιαγραφών και συμμόρφωσης (στο 
τέλος του παρόντος εγγράφου). Όσες Τεχνικές Προσφορές δεν έχουν κριθεί αποδεκτές 
χαρακτηρίζονται απορριπτέες και ο Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν 
αποσφραγίζεται.  

2. Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών  θα προχωρήσει στη βαθμολογία των 
τεχνικών προσφορών των αποδεκτών Προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.   

 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Α. 

 

Προσέγγιση και Μεθοδολογία Υλοποίησης του Αντικειμένου της 
Σύμβασης και Τεχνική αξιολόγηση 

Κατανόηση των απαιτήσεων της Σύμβασης, ανάλυση σε επιμέρους 
δραστηριότητες, παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα και τεχνικές απαιτήσεις 

75  

Β. Ομάδα Έργου  

Οργανωτική αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου, σαφήνεια των 

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τις 
δραστηριότητες της Σύμβασης 

25  

ΣΥΝΟΛΟ 100 

3. Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών θα βαθμολογήσει κάθε κριτήριο με 
έναν ακέραιο βαθμό.  

4. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου: 

 καθορίζεται σε 100 βαθμούς το ανώτερο, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο όλες οι απαιτήσεις για την εκτέλεση της Σύμβασης, και  

 είναι δυνατό να μειώνεται μέχρι το μισό της βαθμολογίας στις περιπτώσεις που 
καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Το κατώτατο όριο βαθμολογίας το οποίο γίνεται αποδεκτό σε πρώτο στάδιο από την ΟΕΒ 
είναι οι 70 βαθμοί.  

5. Σε περίπτωση που ένα κριτήριο βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του κατώτερου ορίου 
που αναφέρεται στο εδάφιο (4) ανωτέρω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και ο 
Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζεται. 
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6. Η βαθμολογία κάθε επί μέρους κριτηρίου προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας 
των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και στη συνέχεια σταθμίζεται με τον συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου αυτού και στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.  

7. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων θα αποτελεί το Βαθμό της Τεχνικής 
Προσφοράς (Β.Τ.Π.) του κάθε Προσφέροντος (ο βαθμός της Τεχνικής προσφοράς 
αποτελεί το 50% της συνολικής βαθμολογίας. Το υπόλοιπο 50% της βαθμολογίας 
προκύπτει από την αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς. 

 

9.4 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 

1. Στο στάδιο αυτό αποσφραγίζονται και ελέγχονται οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών των Προσφερόντων. 

2. Οι τιμές της προσφοράς θα είναι σε ευρώ. 

3. Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για 
κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του 
(Σ.Β.Ο.Π.), ως εξής:    

  

Σ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) 
x 100 

 

όπου η Οικονομική Προσφορά Μειοδότη αφορά τη χαμηλότερη αποδεκτή Οικονομική 
Προσφορά. 

 

9.5 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

1. Στο στάδιο αυτό γίνεται η τελική κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα τάξη με τον 
υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η Τελική 
Βαθμολογία (Β) κάθε Προσφέροντος θα υπολογισθεί με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

 

Β = (50%  x  Σ.Β.Ο.Π.)  +  (50%  x  Β.Τ.Π.) 

 

2. Οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά τελικής βαθμολογίας και επιτυχών 
προσφοροδότης ανακηρύσσεται ο Προσφέρων με τη μεγαλύτερη Τελική Βαθμολογία (Β). 
Προσφορές που έχουν ίσες τελικές βαθμολογίες (Β) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην 
περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως προς 
την Τεχνική Βαθμολογία (ΒΤΠ). Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μεγαλύτερη 
Τεχνική Βαθμολογία. 
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10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10.1 Ανάθεση Σύμβασης 

1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΟΕΒ 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, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη.  

2. Στον Υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται έγγραφη σχετική ειδοποίηση.  

 

10.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμού 

1. Η ΟΕΒ ενημερώνει τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν μέρος στην πρόσκληση 
υποβολής προσφορών για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

 

10.3 Ακύρωση διαγωνισμού 

1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, η ΟΕΒ 
γνωστοποιεί εγγράφως στους Προσφέροντες τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε 
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 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. όταν 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. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν 
διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον 
αναγκαίο, ή 

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 
ΟΕΒ από τον λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης. 
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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 στο Έντυπο 1. 

2. Σε τέτοια περίπτωση η ΟΕΒ έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το θέμα στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης, με στόχο την ανάθεση της Σύμβασης στον Προσφέροντα  που 
υπέβαλε την επόμενη προσφορά, σύμφωνα με την κατάταξη του εδαφίου (2) της 
παραγράφου 9.5, 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, 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Ανάλυση πινάκων – Επεξηγήσεις 
 
 Η στήλη Α περιλαμβάνει τις γενικές κατηγορίες των προδιαγραφών – χαρακτηριστικών.  
 
 Η στήλη Β περιλαμβάνει την περιγραφή των ελάχιστων απαιτήσεων των επιμέρους 
προδιαγραφών –χαρακτηριστικών.  
 
• Η στήλη Γ περιλαμβάνει το συντελεστή βαρύτητας (ποσοστό %) του κάθε επιμέρους 
χαρακτηριστικού στη συνολική τεχνική αξιολόγηση-βαθμολογία του είδους (βλέπε παράγραφο 
9.3). Στην περίπτωση αξιολόγησης που αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού 
συστήματος, ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους χαρακτηριστικού θα καθορίζεται πρώτα 
από το αν πληροί το επιμέρους χαρακτηριστικό και από το βαθμό που η προδιαγραφή του 
προσφέροντα το υπερκαλύπτει.  
 
• Στη στήλη Δ σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή Ν/Ο/Υ 
(Ναι/Όχι/Υπερκαλύπτει) εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από 
την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου 
χαρακτηριστικού στην προσφορά.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές-χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους Πίνακες 
Προδιαγραφών-Συμμόρφωσης είναι τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου 
αποτελούν απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και η οποιαδήποτε μη 
συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.  
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 ΕΙΔΟΣ 1: Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5kW στην οροφή του κτιρίου της ΟΕΒ  
α/α Α Β Γ Δ 

1 

Γενικά 
χαρακτηριστικά 
ΦΒ συστήματος 
 

 
Σύνολο 
100 
μονάδες 

 

1.1 
Φωτοβολταϊκά 
πλαίσια 

● Μονοκρυσταλλικά ή Πολυκρυσταλλικά Φωτοβολταϊκά 
Πλαίσια 

-  

  ● Απόκλιση ισχύος -0, +5% -  
  ● Module Efficiency: >14,9% 20  

  
● Power Temperature Coefficient (Pmpp):  Καλύτερο από  -
0,45% / οC (Πλέον στα Ευρωπαϊκά Datasheets υποχρεωτικά 
ο NOCT αναφέρεται με ποσοστό απόκλισης) 

5  

  ● NOCT:  < / = 45οC +/-2ο 5  
  ● Εγγύηση πλαισίων = Τουλάχιστον 10 Χρόνια 15  
  ● Εγγύηση Απόδοσης: 10 Χρόνια 90% / 25 Χρόνια 80% 15  

  

● Ο σχεδιασμός του πλαισίου και της κυψέλης καθώς και οι 
δοκιμές τύπου θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, ότι είναι 
σύμφωνα με τα σχετικά Πρότυπα ή αναθεωρήσεις ή 
αντικαταστάσεις αυτών: 
− ISO 9001:2008: Design, Production and Sales of 
Crystalline Silicon Wafers, cells and Photovoltaic Modules 
− IEC 61215:2005 : Crystalline silicon terrestrial 
photovoltaic (PV) modules-design qualification and type 
approval. 
− Class II Equipment A certificate will be provided stating 
that the photovoltaic modules comply with the requirements 
of protection by use of Class II equipment 
− EN 61730-1, EN 61730-2: Part 2: requirements for testing 
− CE Conformity Compliance with the European Conformity 
Requirements 
 

-  

1.2 
Μετατροπείς 
τάσης (invrters) 

   

  

● Σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΑΗΚ και τις κυπριακές 
απαιτήσεις πρέπει να ισχύουν τα πιο κάτω για τους 
μετατροπείς τάσεις: 
- Να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις σε σχέση με την 
ποιότητα του ρεύματος, όπως προνοείται στους “Κανόνες 
Μεταφοράς και Διανομής” για σύνδεση με το Δίκτυο. 
- Ο σχεδιασμός του Μετατροπέα τάσης και οι δοκιμές τύπου 
θα πρέπει να είναι, πιστοποιημένοι από διεθνώς 
αναγνωρισμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, ότι είναι σύμφωνα 
με τα σχετικά Πρότυπα: 
−EMC 2004/108/EC Directive for Electromagnetic 
Compatibility 

-  



 

Σελίδα 16 από 25 

 

−CYS EN 61000-3-3:1995 Electromagnetic compatibility, 
limitation of voltage changes, voltage fluctuations and 
flicker in public low-voltage supply systems. 
−CYS EN 60950-1:2006 Information technology equipment, 
safety-general requirements. 
−CYS EN 62093: 200 Balance-of-system components for 
photovoltaic systems - Design qualification natural 
environments 
− CE Conformity Compliance with the European Conformity 
Requirements 
 

  
−Maximum Efficiency Factor: >97% 
−European Efficiency Factor: >96% 

20  

  Εγγύηση μετατροπέα: Τουλάχιστον 5 χρόνια  10  

1.3 Βάσεις 

Οι βάσεις πρέπει να είναι ικανές να αντέχουν τις μέγιστες 
ταχύτητες του ανέμου στην περιοχή που θα εγκατασταθούν 
και να συνοδεύονται από 10 χρόνια εγγύησης. 
 

5  

1.4 
Ηλεκτρολογικός 
εξοπλισμός 
 

Οι προδιαγραφές θα πρέπει να συνάδουν με απώλειες 1% 
όπως προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. 
 

-  

1.5 Καλωδιώσεις 
Περιγραφή καλωδιώσεων, σημάνσεις, εσωτερική ή 
εξωτερική κλπ 

5  
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ΕΝΤΥΠΟ 1 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Αρ. ΟΕΒ/01/2018 

1. Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για τον «Προμήθεια, 
εγκατάσταση, σύνδεση και συντήρηση Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5kW 
με τη μέθοδο συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net - Metering) για 
επιχειρήσεις, στο Κτίριο της ΟΕΒ στη Λευκωσία», η οποία ισχύει για την περίοδο που 
καθορίζεται στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και την οποία, οι 
προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν. 
   

2. Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών σε περίπτωση 
που:  

(α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή 

(β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από την ΟΕΒ κατά την 
περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθουμε για την 
υπογραφή της Σύμβασης: 

(ι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα οποιοδήποτε 
Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη 
υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό, ή 

(ιι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουμε τη Σύμβαση, 

είναι δυνατό να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

α.  αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης υλοποίησης του έργου 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του  

Όνομα υπογράφοντος  

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου 
υπογράφοντος 

 

Ιδιότητα υπογράφοντος  

Ημερομηνία  

Στοιχεία Προσφέροντος1  

Όνομα Προσφέροντος  

Μέλος ΟΕΒ ή Συνδέσμου Μέλους ΟΕΒ2 Ναι   □           Όχι   □ 
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Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την 

κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 

Σημείωση 2: Να επισυναφθεί σχετικό πιστοποιητικό του 2017 ή αποδεικτικό εξόφλησης οφειλών στην ΟΕΒ 

για το 2017. 
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ΕΝΤΥΠΟ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

 

Προτεινόμενη Θέση στην Ομάδα 
Έργου:  ................................................................ 

  

1. Επίθετο: ................................................................ 

2. Όνομα:   ................................................................ 

3. Ημερομηνία γέννησης: ................................................................ 

4. Υπηκοότητα: ................................................................ 

 

5. Εκπαίδευση: 

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου 

Περίοδος 
Φοίτησης Πτυχίο / Δίπλωμα που 

αποκτήθηκε 
Από Μέχρι 

    

    

    

    

    

    

 

 

6. Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα) 

Γλώσσα Ανάγνωση Γραφή Ομιλία 
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7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών ή πιστοποιητικά ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
για την προτεινόμενη θέση στην Ομάδα. Αν υπάρχει πιστοποιητικό εγκαταστάτη 
να επισυναφθεί. 

 

8. Άλλες ικανότητες:  (π.χ. γνώση Η/Υ κλπ.) 

9. Παρούσα θέση στον οργανισμό: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε 
Επιχείρηση, Οργανισμό Δημοσίου η Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.) 

10.  Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που 
προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του) 

11.  Επαγγελματική εμπειρία: 

 

Επιχείρηση / 
Οργανισμός 

Περίοδος 
Θέση 

Περιγραφή 
Καθηκόντων * Από Μέχρι 

     

     

     

     

     

     

* Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κατά τρόπο που να φαίνεται η συνάφεια με τις ζητούμενες υπηρεσίες, ο βαθμός 
εμπλοκής και ευθύνης. 

 

12. Κατάλογος έργων συναφών με το προκηρυσσόμενο 

 

Τίτλος 
έργου 

Ημερομηνίες 
εκπόνησης 

(έναρξη – 
ολοκλήρωση) 

Αξία έργου 

Αποδέκτης/ 

Φορέας 
Ανάθεσης  

Συνοπτική 
περιγραφή 

έργου 

Αρμοδιότητες 
- καθήκοντα 
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13. Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες: 

Σημείωση: Η ΟΕΒ διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ελέγξει την ορθότητα των 
στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος. Προς το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων οφείλει, εάν του ζητηθεί, να 
υποβάλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης. 
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ΕΝΤΥΠΟ 3 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προς: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) 

 

Θέμα: «Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και συντήρηση Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 
5kW με τη μέθοδο συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net - Metering) για επιχειρήσεις, 
στο Κτίριο της ΟΕΒ στη Λευκωσία» 

Αρ. πρόσκλησης υποβολής προσφορών:  ΟΕΒ/01/2018 

Τελευταία προθεσμία υποβολής  
προσφορών: 

26/01/2018 

 

1. Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και αφού έχουμε 
αποκτήσει πλήρη αντίληψη του Αντικειμένου και αφού διενεργήσαμε/δεν διενεργήσαμε (να 
διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται) επιτόπια επίσκεψη, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να 
αρχίσουμε, εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της, σύμφωνα με τα Έγγραφα και 
τη συνημμένη Τεχνική Προσφορά μας και με την τιμή που δηλώνουμε στην Οικονομική 
Προσφορά μας η οποία υποβάλλεται σε ξεχωριστό φάκελο. 

 

2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση των 
Υπηρεσιών την ημερομηνία που δηλώνεται στην Οικονομική Προσφορά. 

 

3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 7.1 των Εγγράφων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, θα 
μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου 
αυτής. 

 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του  

Όνομα υπογράφοντος  

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 
υπογράφοντος 

 

Ιδιότητα υπογράφοντος  
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Στοιχεία Προσφέροντος1 

 

Όνομα Προσφέροντος  

Χώρα εγκατάστασης  

Διεύθυνση:  

Διεύθυνση επικοινωνίας  

(εάν είναι διαφορετική) 

 

  

Τηλέφωνο επικοινωνίας   

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.   

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ)  

Ημερομηνία  

 

Μέλος ΟΕΒ ή Συνδέσμου Μέλους ΟΕΒ3 Ναι   □           Όχι   □ 

 

 

 

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

 

 

 

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για 
την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 

Σημείωση 2:   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 

Σημείωση 3: Να επισυναφθεί σχετικό πιστοποιητικό του 2017 ή αποδεικτικό εξόφλησης οφειλών 
στην ΟΕΒ για το 2017. 
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ΕΝΤΥΠΟ 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προς: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) 

 

Θέμα: «Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και συντήρηση Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 
5kW με τη μέθοδο συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net - Metering) για επιχειρήσεις, 
στο Κτίριο της ΟΕΒ στη Λευκωσία» 

Αρ. πρόσκλησης υποβολής προσφορών:  ΟΕΒ/01/2018 

Τελευταία προθεσμία υποβολής  
προσφορών: 

26/01/2018 

 

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει 
πλήρη αντίληψη του αντικειμένου, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, 
εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο, σύμφωνα με τα Έγγραφα της πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών και την Τεχνική Προσφορά μας, για το συνολικό ποσό των € 
…………………………..……… (ολογράφως Ευρώ), συν Φ.Π.Α. Επισυνάπτεται η σχετική 
ανάλυση της οικονομικής προσφοράς, ως αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής προσφοράς. 
Στην περίπτωση που η υποβολή προσφοράς συνδέεται με έκπτωση ή/και με αντάλλαγμα 
προβολής του επιτυχόντα προσφοροδότη, να δοθεί σχετική ανάλυση/επεξήγηση. 

2. 3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 7.1 των Εγγράφων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, 
θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της 
περιόδου αυτής. 

3. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη 
γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του  

Όνομα υπογράφοντος  

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 
υπογράφοντος 

 

Ιδιότητα υπογράφοντος  
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Στοιχεία Προσφέροντος1 

 

Όνομα Προσφέροντος  

Χώρα εγκατάστασης  

Διεύθυνση:  

Διεύθυνση επικοινωνίας  

(εάν είναι διαφορετική) 

 

  

Τηλέφωνο επικοινωνίας   

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.   

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ)  

Ημερομηνία  

 

Μέλος ΟΕΒ ή Συνδέσμου Μέλους ΟΕΒ3 Ναι   □           Όχι   □ 

 

 

 

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

 

 

 

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για 
την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 

Σημείωση 2:   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 

Σημείωση 3: Να επισυναφθεί σχετικό πιστοποιητικό του 2017 ή αποδεικτικό εξόφλησης οφειλών 
στην ΟΕΒ για το 2017. 

 
 


