ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ :
ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ ΠΕΤΟΥ (PINS)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 20/06/2019

Παρακαλώ όπως υποβληθεί προσφορά για τον πιο πάνω διαγωνισμό σύμφωνα με τα
έγγραφα διαγωνισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο της Σύμβασης

1.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για Κατασκευή Καρφίτσας Πέτου
ΚΟΕ (PINS)
2.

Βασικά στοιχεία διαγωνισμού

Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1

Αριθμός Διαγωνισμού

007

2.2

Διαδικασία Διαγωνισμού

Συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο
90(1)(β) του Ν.73(Ι)/2016
(ή το άρθρο 103(1)(β) του Ν.140.(Ι)/2016)

2.3

Εκτιμώμενη Αξία

Τέσσερίς Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ (€ 4,200)
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.4

Κριτήριο Ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής/κόστους

2.5

Αρμόδιος Λειτουργός

Γιώργος Τερεζόπουλος
22-449880 e-mail: cypnoc@olympic.org.cy

2.6

Διάρκεια ισχύος
Προσφορών

1 μήνας από
20/07/2019

2.7

Γλώσσα σύνταξης
Προσφοράς

Ελληνική

2.8

Νόμισμα Προσφοράς

2.9

Τόπος υποβολής
Προσφορών

Ευρώ
Στην ταχυδρομική διεύθυνση: Στον 2ο όροφο
του Ολυμπιακού Μεγάρου, Αμφιπόλεως 21,
2025 Στρόβολος, Λεύκωσια

την

ημερομηνία

υποβολής

Να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο με τα
διακριτικά με θέμα “Προσφορά για Κατασκευή
Καρφίτσων Πέτου” τόσο στο έξω μέρος του
φακέλου, όσο και πάνω στην προσφορά

2.10

Προθεσμία υποβολής
Προσφορών

Έως, Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00
(μεσημέρι)
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3.

Αναλυτική περιγραφή και διάρκεια εκτέλεσης του Αντικείμενου της Σύμβασης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ ΠΕΤΟΥ
QUANTITY / ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,000
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: IMITATION CLOISONNE χωρίς εποξική επικάλυψη
(Epoxy)
SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ (Ενδεικτικό): 2 X 1.5 cm (Ύψος Χ Πλάτος)

TOTAL COST / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΟΥΤΠΟ ΤΗΣ ΚΟΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ ΠΕΤΟΥ ΣΕ
ΔIAΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ VECTOR

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν και να παραλάβουν δείγμα της
Καρφίτσας Πέτου από την ΚΟΕ για αποφυγή λαθών.
Κάθε καρφίτσα θα πρέπει και μεμονωμένα να είναι σφραγισμένη ξεχωριστά σε νάιλον
περίβλημα ενώ οι καρφίτσες θα πρέπει να περιλαμβάνουν και κλιπ όπως φαίνεται στην
φωτογραφία πιο πάνω
Παρακαλούνται όπως όλοι οι προσφοροδότες σημειώσουν κάτω από την τιμή
στο έντυπο υποβολής προσφοράς και τις προδιαγραφές για τις καρφίτσες.
DELIVERY/ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Οι Καρφίτσες πέτου θα πρέπει να παραδοθούν στην ΚΟΕ 25
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης της προσφοράς στον
προσφοροδότη.
Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων/υπηρεσιών είναι 2ο όροφο του
Ολυμπιακού Μεγάρου, Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, Λεύκωσια. Η
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προσφερόμενη τιμή πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έξοδα για την παράδοση
των ζητούμενων προϊόντων/υπηρεσιών στον καθορισμένο τόπο παράδοσης.
Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης καθορίζεται εντός 25 εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης.
4.

Περιεχόμενα Προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το Έντυπο Υποβολής Προσφοράς, κατάλληλα
συμπληρωμένο και υπογραμμένο.
Νοείται ότι οι προσφορές πρέπει να ετοιμαστούν και να υποβληθούν σύμφωνα με τους
όρους και απαιτήσεις των εγγράφων διαγωνισμού. Με την υποβολή της προσφοράς
συνεπάγεται αποδοχή των εν λόγω όρων και απαιτήσεων.

5.

Ανάθεση
1. Η ανάθεση γίνεται στον Προσφέροντα, η προσφορά του οποίου πληροί τους όρους και
τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, και έχει αναδειχθεί ως η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει Χαμηλότερης Τιμής
2. Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια -χαμηλότερη- τιμή, η επιλογή
του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί βάση του πρότερου
Ιστορικού των εργασιών που ανατέθηκαν
3. Τα τέλη χαρτοσήμανσης βαρύνουν πλήρως τον Ανάδοχο.

6.

Τρόπος Πληρωμής
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα καταβάλλονται με έκδοση Τραπεζικής Επιταγής
Ευρώ, έναντι τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή και εξέταση των παραδοθέντων
προϊόντων/υπηρεσιών.
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς: Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
Θέμα: Κατασκευή Καρφίτσων Πέτου ΚΟΕ (PINS)
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, που
περιγράφεται στα έγγραφα διαγωνισμού για το συνολικό ποσό των €……………., όπως
αναλύεται πιο κάτω

Α/Α

001

Προσφερόμενα
Προϊόντα/Υπηρεσίες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ ΠΕΤΟΥ
(PINS)

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
Χωρίς
ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή
Χωρίς
ΦΠΑ

Ποσοστό
ΦΠΑ %
και Ποσό
ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

10,000

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΡΦΙΤΑΣ ΠΕΤΟΥ
(πχ, Μέθοδος
Κατασκευής
Καρφίτσας,
Διαστάσεις, Υλικό
Κλπ)
2. Αν η Προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση του
Αντικειμένου της Σύμβασης από την ημερομηνία ανάθεσης.
3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που
αναφέρεται στην Παράγραφο 2.6 των εγγράφων διαγωνισμού θα μας δεσμεύει και θα
μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.
Εκ μέρους και για λογαριασμό του προσφέροντα:
Υπογραφή: .........................................................................
Ονοματεπώνυμο: ...............................................................................
Ιδιότητα/Θέση: ..................................................................................
Ημερομηνία: .................................................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας / Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο………………………………………
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