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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η ΔΕΗ-Quantum Energy Ltd., θυγατρική εταιρεία της ελληνικής Δημόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) A.E. και της κυπριακής Quantum Energy Ltd., 

προσκαλεί σύμφωνα με την Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε 

διαδικασία διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς 

Φορείς για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο «Διεξαγωγή Βυθομετρικής  

Μελέτης (Reconnaissance Survey) για τον Καθορισμό της Όδευσης της Ηλεκτρικής 

Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector». 

Η Σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 50% από το κονδύλι Connecting Europe Facility 

(CEF) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και κατά 50% από τον Αναθέτων Φορέα. 

 

Άρθρο 1 

Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του 

διαγωνισμού 

1. Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα  

 ΔΕΗ-Quantum Energy Ltd. 

 Διεύθυνση: Quantum House: Φιλίππου 25, 2363, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία, 

Κύπρος 

 

2. Αρμόδιο στέλεχος Αναθέτοντος Φορέα 

Μάριος Ευθυβούλου 

Τηλ: 00357 22 79 22 00 

Φαξ: 00357 22 77 67 99 

E-mail: mefthyvoulou@dei-quantumenergy.com 

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα ακόλουθα δύο στάδια: 

α. Στάδιο προεπιλογής: Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής από 

ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς με σκοπό την προεπιλογή των 

Οικονομικών Φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά. Η 

αξιολόγηση και προεπιλογή των Οικονομικών Φορέων θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται στην 

παρούσα Πρόσκληση. 

β. Στάδιο ανάθεσης: Πρόσκληση προ-επιλεγέντων Οικονομικών Φορέων για 

υποβολή προσφοράς και διαπραγματεύσεις. Οι λεπτομέρειες των 

διαδικασιών αξιολόγησης των προσφορών και διαπραγματεύσεων 

περιγράφονται στην Προκήρυξη που θα κοινοποιηθεί στους προ-επιλεγέντες 

Οικονομικούς Φορείς μαζί με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 

Κριτήριο τελικής ανάθεσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. 

mailto:mefthyvoulou@dei-quantumenergy.com


Σελίδα 3 από 26 

 

4. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής είναι 

η 16/2/2015 – 09:00. 

5. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής δύνανται να συνταχθούν στην Ελληνική ή την Αγγλική 

γλώσσα. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να απευθύνουν εγγράφως 

ερωτήσεις/σχόλια/εισηγήσεις σχετικά με το διαγωνισμό μέσω φαξ, e-mail ή 

επιστολή στις διευθύνσεις των παραγράφων 1 και 2 έως την 6/2/2015 και ώρα 

14:00. Ο Αναθέτων Φορέας θα κοινοποιήσει εγγράφως απαντήσεις στα 

ερωτήματα που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα, στην ιστοσελίδα του, έως την 

9/2/2015. Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση οι Οικονομικοί Φορείς δεν 

δύνανται να επικαλεσθούν προφορικές απαντήσεις που έχουν δοθεί από 

στελέχη του Αναθέτοντος Φορέα. 

7. Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεων στο στάδιο προεπιλογής. Η εγγύηση 

συμμετοχής που θα απαιτηθεί κατά το στάδιο ανάθεσης καθώς και οι λοιπές 

εγγυήσεις, θα καθορισθούν στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 

 

Άρθρο 2 

Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

1. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η διεξαγωγή βυθομετρικής μελέτης 

(reconnaissance survey) για τον καθορισμό της όδευσης της ηλεκτρικής 

διασύνδεσης EuroAsia Interconnector. 

2. Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector αφορά στη διασύνδεση των 

ηλεκτρικών συστημάτων του Ισραήλ, της Κύπρου, της Κρήτης και της 

ηπειρωτικής Ελλάδας (Αττική), μέσω ενός υποβρύχιου καλωδίου 400 kV και 

αντίστοιχων επίγειων σταθμών και εγκαταστάσεων. Με την ολοκλήρωσή της η 

ηλεκτρική διασύνδεση θα έχει συνολική χωρητικότητα 2.000 MW και συνολικό 

μήκος 820 ναυτικών μιλίων (1.518 χλμ.) περίπου, ενώ θα επιτρέπει την 

αντιστροφή της ροής ενέργειας όταν αυτό απαιτείται. 

Ο φορέας υλοποίησης της διασύνδεσης EuroAsia Interconnector είναι η ΔΕΗ – 

Quantum Energy Ltd., θυγατρική επιχείρηση της ελληνικής Δημόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. και της κυπριακής Quantum Energy Ltd. 

Το έργο κατασκευής έχει ενταχθεί στη λίστα Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τη μορφή της συστάδας έργων (cluster PCI) 

3.10 αποτελούμενης από τα ακόλουθα υπό-έργα: 

 PCI 3.10.1 – Διασύνδεση μεταξύ της Hadera (Ισραήλ) και Βασιλικού 

(Κύπρος)  

 PCI 3.10.2 – Διασύνδεση μεταξύ Βασιλικού (Κύπρος) και Κορακιάς Κρήτης 

(Ελλάδα) 

 PCI 3.10.3 – Εσωτερική διασύνδεση μεταξύ Κορακιάς Κρήτης (Ελλάδα) και 

Αττικής (Ελλάδα). 
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Το έργο κατασκευής της διασύνδεσης βρίσκεται σήμερα στη φάση τελικού 

σχεδιασμού πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής. 

Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η διεξαγωγή 

κατάλληλης βυθομετρικής μελέτης (reconnaissance survey) ώστε να 

προσδιοριστεί σε λεπτομέρεια η όδευση του υποβρύχιου καλωδίου στον 

πυθμένα της θαλάσσιας περιοχής στην οποία θα ποντισθεί. 

Η βυθομετρική μελέτη αποτελεί μία λεπτομερή ανάλυση δεδομένων σε 

συνδυασμό με βυθομετρική καταγραφή ώστε να εξετάσει και να προσδιορίσει μία 

λύση όδευσης. Η μελέτη θα αξιολογήσει την τοπογραφία και μορφολογία του 

πυθμένα και θα αναγνωρίσει τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του. Στόχος της 

μελέτης είναι να επιλεγεί ο προτιμότερος «διάδρομος όδευσης» μεταξύ αυτών 

που έχουν ήδη αναγνωρισθεί και να παρέχει χρήσιμα δεδομένα για την 

κατασκευή του καλωδίου. 

Η μελέτη απαρτίζεται από μία βυθομετρική εξέταση της προτεινόμενης όδευσης 

και των κρισιμότερων από βυθο-μορφολογικής άποψης περιοχών. Στις περιοχές 

αυτές το μελετητικό σκάφος θα αναλύσει επίσης μεγάλης έκτασης πεδία (block 

reconnaissance). Τόσο η μελέτη όδευσης όσο και η ανάλυση των πεδίων αυτών 

θα πραγματοποιηθούν μέσω εξοπλισμού προσαρμοσμένου στην άτρακτο 

ειδικού σκάφους όπως ενδεικτικά τα MBES (MultiBeam Echo Sounders). 

Από τις έως σήμερα διαθέσιμες πληροφορίες έχουν αναγνωρισθεί 4 κρίσιμες 

περιοχές: 

 Περιοχή 1: Όδευση από Κύπρο προς Ισραήλ – βάθος 500 – 1.200 μέτρα 

 Περιοχή 2: Όδευση από Κύπρο προς Κρήτη – βάθος 150 – 2.100 μέτρα 

 Περιοχή 3: Όδευση προσέγγισης στην Κρήτη – βάθος 800 – 2.700 μέτρα 

 Περιοχή 4: Περιοχή Νότιας Καρπάθου – βάθος 200 – 1.400 μέτρα 

Η μελέτη θα περιλαμβάνει την καταγραφή, επεξεργασία και ερμηνεία 

κατάλληλων βυθομετρικών δεδομένων για τον προσδιορισμό της τοπογραφίας 

και μορφολογίας του πυθμένα με ιδιαίτερη έμφαση στα μέγιστα βάθη και τις 

κρίσιμες περιοχές καθώς και στην αναγνώριση πιθανών γεωλογικών 

χαρακτηριστικών τα οποία πιθανών να επηρεάσουν την όδευση, αρχιτεκτονική, 

κατασκευή και λειτουργία της διασύνδεσης. 

Τελικό παραδοτέο της μελέτης θα αποτελέσει η Τελική Έκθεση η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες μελετητικές και κατασκευαστικές εργασίες. 

3. Ως τόπος εκτέλεσης του ως άνω αντικειμένου ορίζεται η Κύπρος  καθώς και η 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Κρήτης και Αττικής. 
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Άρθρο 3 

Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

Οικονομικοί Φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή 

κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων). 

2. Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να συμμετέχουν 

στο διαγωνισμό από κοινού, με την προϋπόθεση ότι στην Αίτηση Συμμετοχής 

αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου της κοινοπραξίας. 

3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για 

τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος 

είναι κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη 

νομική μορφή πριν την υπογραφή της Σύμβασης. 

4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε 

μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία. 

5. Ο Υποψήφιος δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να 

χρησιμοποιήσει υπεργολάβους. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Υποψήφιος 

προτίθεται να αναθέσει τμήμα της Σύμβασης σε υπεργολάβους, ο Υποψήφιος 

κατά την ετοιμασία της προσφοράς του έχει λάβει γνώση κατά πόσον ο ίδιος 

υπεργολάβος συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη Αίτηση 

Συμμετοχής για τον ίδιο διαγωνισμό. Επίσης, οι προ-επιλεγέντες Οικονομικοί 

φορείς θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα της Σύμβασης 

που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο. Σημειώνεται 

ότι η παραπάνω αναφορά δεν αίρει την ευθύνη του Οικονομικού Φορέα που 

υποβάλει την προσφορά. 

6. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς 

πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την 

προσωπική τους κατάσταση: 

α. να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά με απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού 

δικαστηρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 

της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997  και στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ), απάτη (κατά την 

έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης 

Νοεμβρίου 1995), ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (όπως αυτές ορίζονται 

στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ),  

β. να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 

αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις 

εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις  
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γ.  να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή 

κανονιστικές πράξεις 

δ.  να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους 

διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου 

ε.    να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από τον Αναθέτων 

Φορέα 

στ. να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και 

τελών κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων 

Συμμετοχής, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή 

Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι 

ζ.    να έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση 

των ανωτέρω και δεν έχουν προβεί σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την 

παροχή των πληροφοριών αυτών. 

7. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι 

κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από 

όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. 

8. Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τους φορείς των οποίων τις 

δυνατότητες επικαλείται ο Υποψήφιος, κατά την έννοια της παραγράφου 10 και 

της παραγράφου 4  του Άρθρου 4.  

9. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς 

πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν 

στην οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια: 

α. να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά 

έτη, τουλάχιστον ίσο με τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (€4.000.000). 

β. O μέσος όρος των ετήσιων αποτελεσμάτων εργασιών των τελευταίων τριών 

(3) ετών θα πρέπει να είναι θετικός. 

10. Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες 

άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους 

προκειμένου να καλύψει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 9. Στην περίπτωση 

αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στον Αναθέτων Φορέα ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. 

11. Σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων τα μέλη της δύναται να πληρούν 

αθροιστικά τις παραπάνω προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας. 
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Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας υποψήφιων 

οικονομικών φορέων 

1. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς 

πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις 

τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες: 

α. να διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων 

συναφών με την προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει 

επαρκώς και ειδικότερα να διαθέτει εμπειρία στην εκπόνηση βυθομετρικών 

μελετών (συνδυαστικά desktop studies και surveys) 

β. να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη, 

τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις, με αντικείμενο την παροχή των παραπάνω 

υπηρεσιών με ποσοστό συμμετοχής άνω του 50%. Η έννοια του όρου 

«ολοκληρώσει» σημαίνει κατά ποσοστό υλοποίησης της σύμβασης 

τουλάχιστον 80%. 

2. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι 

κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται 

αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. 

3. Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό της 

σειράς κυπριακών προτύπων CYS EN ISO 9000, από αναγνωρισμένο 

Ινστιτούτο ή Οργανισμό για την παροχή υπηρεσιών συναφών με τις 

προκηρυσσόμενες, ή άλλο ισοδύναμο, από Οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα 

μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει. Νοείται ότι σε 

περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία 

προσώπων, η ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει να πληρείται από όλα τα μέλη της 

κοινοπραξίας. 

4. Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες 

άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους 

προκειμένου να καλύψει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Στην περίπτωση 

αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στον Αναθέτων Φορέα ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. 

5. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προεπιλεγούν και θα προσκληθούν στο 

επόμενο στάδιο για την υποβολή προσφοράς ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρεις (3) 

(εφόσον επαρκεί ο αριθμός των υποψηφίων) και κατά μέγιστο σε πέντε (5). 
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Άρθρο 5 

Διαδικασία και τρόπος υποβολής Αίτησης Συμμετοχής 

1. Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις Αιτήσεις 

Συμμετοχής το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων 

Συμμετοχής της παραγράφου 4 του Άρθρου 1. 

2. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται στον τόπο που ορίζεται στην 

παράγραφο 1 του Άρθρου 1 ή αποστέλλονται στον Αναθέτων Φορέα με 

συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του 

Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα, να παραληφθεί από τον Αναθέτων 

Φορέα μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής.  

3. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, Αιτήσεις Συμμετοχής 

που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον Αναθέτων Φορέα. 

4. Η Αίτηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να περιλαμβάνει τον 

Υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Ο Υποφάκελος αυτός θα 

περιλαμβάνει τα νομιμοποιητικά στοιχεία που πιστοποιούν το δικαίωμα του 

Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα να συμμετάσχει στο διαγωνισμό σύμφωνα 

με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας Πρόσκλησης και συγκεκριμένα: 

Για την πιστοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής των παραγράφων 1-5 του 

Άρθρου 3, τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Εφόσον ο Υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία σύστασής 

του. 

β. Εφόσον ο Υποψήφιος είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων, 

θα πρέπει να κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχον 

νομικό πρόσωπο στην κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί 

Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο θα υπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες 

στην κοινοπραξία στο οποία θα δηλώνεται: 

i. η πρόθεση του κάθε συμμετέχοντα για συμμετοχή στην κοινοπραξία, 

ii. το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία,  

iii. ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας και 

iv. ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας. 

γ. Συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη την Δήλωση Πιστοποίησης 

Προσωπικής Κατάστασης, υπόδειγμα της οποίας (Έντυπο 2) 

περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης. 

δ. Για την πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας του 

Υποψηφίου, των παραγράφων 9-11 του Άρθρου 3, συμπληρωμένο το 

σχετικό Πίνακα, υπόδειγμα του οποίου (Έντυπο 3) περιλαμβάνεται στο 

Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης, συνοδευόμενο από αντίγραφα ή 

αποσπάσματα ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών 
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(3) οικονομικών ετών, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος υποχρεούται στην 

έκδοση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (στις περιπτώσεις όπου η 

δημοσίευση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με 

την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος) 

ή Δήλωση του συνολικού ύψους των αντίστοιχων ζητούμενων στοιχείων του 

σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ελεγμένων οικονομικών 

καταστάσεων. 

ε. Για την πιστοποίηση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων του 

Υποψηφίου, Άρθρου 4, τα ακόλουθα στοιχεία: 

i) Κατάλογο συμβάσεων για την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής 

που ορίζονται στα εδάφια (α) και (β) της παραγράφου 1 του Άρθρου 4, 

ο οποίος θα είναι σύμφωνος με το υπόδειγμα (Έντυπο 4) το οποίο 

περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης. 

ii) Στοιχεία τεκμηρίωσης της επιτυχούς υλοποίησης των συμβάσεων του 

εδαφίου (β) της παραγράφου 1 του Άρθρου 4: 

 Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι Δημόσιος Φορέας, σχετικό 

πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή,  

 Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης, είτε βεβαίωση του ιδιώτη, ή 

εάν τούτο δεν είναι δυνατόν απλή δήλωση του Υποψηφίου στην οποία 

θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 

στο Φορέα που εκτελέστηκε η σύμβαση. 

iii) Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από ανεξάρτητο οργανισμό το οποίο 

βεβαιώνει την τήρηση εκ μέρους του Υποψηφίου προτύπου 

εξασφάλισης ποιότητας βασιζόμενου στη σειρά κυπριακών προτύπων 

CYS EN ISO 9000, ή ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 

εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 

ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης ποιότητας. 

στ. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων 

φορέων, απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που ακολουθούν: 

i) Δηλώσεις των φορέων αυτών, με τις οποίες θα εγγυώνται στον 

Αναθέτων Φορέα ότι, σε περίπτωση ανάδειξης του Υποψηφίου ως 

Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεσή του τους κατά περίπτωση 

αναγκαίους πόρους (Έντυπο 6).  

ii) Δήλωση του εδαφίου (γ) της παραγράφου 4. 

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, στα δικαιολογητικά των εδαφίων (δ) και 

(ε) της παραγράφου 4 πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία που 

αφορούν τους φορείς αυτούς, ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους. 

ζ. Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα (Έντυπο 5) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα της 

παρούσας Πρόσκλησης. 
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Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν πληροφορίες, 

για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε 

σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που 

ισχύουν στη Κυπριακή Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης 

έργου, από την Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(http://www.mlsi.gov.cy/dli). 

5. Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα. 

6. Ο Αναθέτων Φορέας δύναται να ζητήσει από τους Υποψήφιους την 

αποσαφήνιση ή τη συμπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειμένων 

δικαιολογητικών, και οι Υποψήφιοι στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με 

ποινή αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, να τα συμπληρώσουν μέσα σε πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί. Η εκ των 

υστέρων υποβολή πληροφόρησης, η οποία έπρεπε να δοθεί με την Αίτηση 

Συμμετοχής, δεν θεωρείται αποσαφήνιση ή συμπλήρωση και ως εκ τούτου 

δεν είναι επιτρεπτή.  

7. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής συντάσσονται με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση 

και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και 

υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ή περίβλημα και 

υποχρεωτικά στη γλώσσα που προσδιορίζεται στην παράγραφο 5 του 

Άρθρου 1. 

8. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε Αίτησης Συμμετοχής πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος του Αναθέτοντος Φορέα. 

 Ο αριθμός διαγωνισμού 

 Ο τίτλος του διαγωνισμού. 

 Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων 

Συμμετοχής. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 

9. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις 

(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, 

προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον Υποψήφιο ή τον 

Εκπρόσωπό του.  

10. Μέσα στον ενιαίο φάκελο της Αίτησης Συμμετοχής τοποθετούνται όλα τα 

σχετικά με την Αίτηση στοιχεία ως εξής: 

α.  Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής, πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 

από τον Υποψήφιο ή τον Εκπρόσωπό του, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

(Έντυπο 1) του Προσαρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης. 

http://www.mlsi.gov.cy/dli
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β. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει σε δύο (2) 

αντίτυπα τα νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα άλλα απαραίτητα 

δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

Το ένα από τα αντίτυπα του Υποφακέλου θα φέρει την ένδειξη 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε 

περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα 

πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον Υποψήφιο ή τον Εκπρόσωπό του. 

Σε περιπτώσεις βιβλιοδετημένων στοιχείων μπορεί να μονογραφηθεί μόνο η 

πρώτη και η τελευταία σελίδα.  

Ο «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» θα φέρει και τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

11. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της Αίτησης Συμμετοχής δεν είναι 

αποδεκτός και η Αίτηση, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

12. Όλα τα Έντυπα / Δηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραμμένα 

από εξουσιοδοτημένο άτομο. 

13. Οι Υποψήφιοι δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την Αίτησή τους με 

γραπτή ειδοποίηση που θα υποβληθεί στον Αναθέτων Φορέα, πριν την 

τελευταία προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής. Στην περίπτωση 

αυτή, στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα θα πρέπει, εκτός των 

προβλεπομένων στην επόμενη παράγραφο, να αναγράφεται η φράση 

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» ή «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ», ανάλογα με την 

περίπτωση.  

14. Ουδεμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση οποιουδήποτε όρου ή 

στοιχείου των Αιτήσεων Συμμετοχής είναι επιτρεπτό να γίνει από τους 

Υποψηφίους μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής τους, εξαιρουμένων 

των προνοιών της παραγράφου 6.  

15. Οι Υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Αίτησή τους ή μέρος 

της μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής. Σε 

περίπτωση που η Αίτηση ή μέρος της αποσυρθεί μετά την ημερομηνία αυτή, 

ο Υποψήφιος υπόκειται σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για 

υποβολή Προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων 

1. Ο Αναθέτων Φορέας συστήνει Επιτροπή Αποσφράγισης/Αξιολόγησης, η οποία, 

μέσα στο πλαίσιο των εξουσιών που της χορηγούνται, επιλαμβάνεται και 

χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στον έλεγχο των Αιτήσεων Συμμετοχής. 

2. Η αποσφράγιση των Αιτήσεων Συμμετοχής που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή 

αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αμέσως 

μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής της 
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παραγράφου 4, του Άρθρου 1, στην έδρα του Αναθέτοντος Φορέα και σε ώρα 

που θα ορισθεί από τον Αναθέτων Φορέα, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων 

εκπροσώπων των Υποψηφίων. Για την παρουσία τους στη διαδικασία, οι 

εκπρόσωποι πρέπει να προσκομίσουν, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο 

διενέργειας του διαγωνισμού, σχετική εξουσιοδότηση του Υποψηφίου ή του 

νομίμου εκπροσώπου του.  

3. Τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αριθμούν τις Αιτήσεις Συμμετοχής και τις 

καταχωρούν σε ειδικό έντυπο, στο οποίο περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του 

παρισταμένου ή των παρισταμένων εκπροσώπων των Υποψηφίων. 

4. Η Επιτροπή Αποσφράγισης/Αξιολόγησης αποσφραγίζει τον Υποφάκελο 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και ελέγχει ως προς την πληρότητα και 

την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Αίτησης Συμμετοχής. 

5. Μετά την αποσφράγιση των Υποφακέλων ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

των Αιτήσεων Συμμετοχής, η Επιτροπή Αποσφράγισης/Αξιολόγησης ελέγχει την 

ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς 

και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικά 

αναφερόμενα στα Άρθρα 3 και 4 και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου 

σε ειδικό έντυπο.  

6. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Αιτήσεις 

Συμμετοχής που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την παρούσα Πρόσκληση 

προϋποθέσεις συμμετοχής, ο Αναθέτων Φορέας απορρίπτει τις Αιτήσεις αυτές 

δια της Επιτροπής Αποσφράγισης/Αξιολόγησης. 

7. Οι Υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς που, μετά τον έλεγχο της παραγράφου 5, 

κριθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, επιλέγονται να 

συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (στάδιο ανάθεσης) και θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά. 

8. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου οι Υποψήφιοι, των οποίων οι 

Αιτήσεις Συμμετοχής πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής των Άρθρων 

3 και 4 της παρούσας Πρόσκλησης, είναι περισσότεροι από το μέγιστο αριθμό 

υποψηφίων προς επιλογή που έχει θέσει ο Αναθέτων Φορέας στην παράγραφο 

5 του Άρθρου 4, τότε η Επιτροπή Αποσφράγισης/ Αξιολόγησης θα προβεί σε 

συγκριτική αξιολόγηση, προκειμένου να επιλέξει τους καλύτερους 5  

υποψήφιους, τους οποίους θα καλέσει για υποβολή προσφορών στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού.  

9. Η συγκριτική αξιολόγηση των Υποψηφίων θα γίνει βάσει του κριτηρίου: 

α.  Συγκριτικό κριτήριο 1: Συνολικός αριθμός συμβάσεων κάθε Υποψήφιου που 

πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 του Άρθρου 

4 και αφορούν σε μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή της 

Μεσογείου. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των Υποψηφίων μετά την αξιολόγησή τους βάσει 

του ανωτέρω κριτηρίου, η κατάταξή τους θα γίνει βάσει του κριτηρίου: 
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β. Συγκριτικό κριτήριο 2: Μέγιστο βάθος βυθομετρικών μελετών που πληρούν 

τις προϋποθέσεις του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 του Άρθρου 4. 

10. Η Επιτροπή Αποσφράγισης/ Αξιολόγησης αφού αξιολογήσει με βάση το πρώτο 

κριτήριο τις Αιτήσεις Συμμετοχής των Υποψηφίων που πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής, θα τους κατατάξει σε φθίνουσα σειρά βάσει του 

βαθμού εκπλήρωσης του κριτηρίου αυτού, και θα συντάξει σχετικό πρακτικό. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας των Υποψηφίων η κατάταξή τους σε φθίνουσα σειρά θα 

γίνει βάσει του βαθμού εκπλήρωσης του δεύτερου κριτηρίου. Από αυτούς θα 

προεπιλεγούν για πρόσκληση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι 5 πρώτοι 

Υποψήφιοι, με βάση την προαναφερθείσα σειρά κατάταξης.   

11. Ο Αναθέτων Φορέας ενημερώνει, μέσω σχετικής επιστολής τους προεπιλεγέντες 

Υποψηφίους σχετικά με τα αποτελέσματα του σταδίου προεπιλογής του 

διαγωνισμού και τους καλεί να συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού με την υποβολή Προσφοράς τους.  

12. Ο Αναθέτων Φορέας ενημερώνει με επιστολή του, στη μεν περίπτωση 

ακύρωσης του διαγωνισμού όλους τους Υποψηφίους, σε δε οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση τους μη επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους 

αυτής. 

13. Ο Αναθέτων Φορέας γνωστοποιεί μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την 

παραλαβή της αίτησης, σε κάθε αποκλεισθέντα Υποψήφιο που υποβάλει σχετική 

αίτηση, τους λόγους απόρριψης της Αίτησης Συμμετοχής του. 

14. Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής για ειδικούς και 

αιτιολογημένους λόγους με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα. 

15. Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής 

μπορεί να αποφασιστεί εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. όταν ουδεμία Αίτηση Συμμετοχής έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας,  

β. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός 

έχουν διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να 

μην είναι πλέον αναγκαίο,  

γ. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον 

οποίο η Επιτροπή Αποσφράγισης/ Αξιολόγησης κρίνει δικαιολογημένο.  

16. Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς / Υποψήφιοι δεν διατηρούν και 

παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Αναθέτοντος Φορέα από τον 

λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που 

ορίζονται στη παράγραφο 6 του Άρθρου 8 της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Άρθρο 7 

Νομικό Πλαίσιο 
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1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ 

όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

 

Άρθρο 8 

Γενικές Αρχές 

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους τους Ενδιαφερόμενους 

Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές ή 

άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

2. Με την υποβολή της αίτησής του, ο Υποψήφιος θεωρείται ότι γνωρίζει κάθε 

σχετικό Νόμο και Κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας που επηρεάζει, άμεσα 

ή έμμεσα, τις διαδικασίες που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού. Επίσης ο 

Υποψήφιος θεωρείται ότι γνωρίζει κάθε σχετικό Νόμο και Κανονισμό των τόπων 

εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης, όπως αυτοί ορίζονται στην 

παράγραφο 3 του Άρθρου 2, που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την υλοποίηση του 

Αντικειμένου της Σύμβασης. 

3. Ο Αναθέτων Φορέας θα θεωρήσει αποδεκτές τις αιτήσεις που είναι σύμφωνες με 

όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης ενώ είναι 

δυνατόν, κατά την αποκλειστική του κρίση και ευχέρεια, να θεωρήσει αποδεκτές 

και Αιτήσεις που παρουσιάζουν τυχόν ασήμαντες αποκλίσεις. Ως ασήμαντες 

αποκλίσεις νοούνται αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την έκταση του 

Αντικειμένου της Σύμβασης ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν 

ουσιαστικά τα δικαιώματα του Αναθέτοντος Φορέα ή τις υποχρεώσεις του 

Αναδόχου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.  

4. Τυχόν προσπάθεια εκ μέρους Υποψηφίου ή για λογαριασμό του να επηρεασθεί 

με οποιοδήποτε τρόπο η κρίση του Αναθέτοντος Φορέα ή της Επιτροπής 

Αποσφράγισης/ Αξιολόγησης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε σχέση 

με τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, επιφέρει την απόρριψη της 

αίτησής του. 

5. Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν ή έλαβαν στην κατοχή τους χωρίς νόμιμη 

εξουσία και με δική τους πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα απόρρητης 

φύσης σε σχέση με το διαγωνισμό, αποκλείονται της συμμετοχής τους. 

6. Κάθε Οικονομικός Φορέας ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης με τη ΔΕΗ-

Quantum Energy Ltd. δικαιούται να προσβάλει με προσφυγή κάθε εκτελεστή 

πράξη του Αναθέτων Φορέα,  που σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής, την 

οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα,  τα συμφέροντά του. 

Η προσφυγή αυτή ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή έννομης προστασίας στο στάδιο 

που προηγείται της σύναψης Σύμβασης. 
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Οι προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων 

ασφαλιστικών μέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα και μόνο,  

που ο Νόμος προβλέπει. 

Κάθε, κατά τα ανωτέρω,  προσφυγή απευθύνεται στη ΔΕΗ-Quantum Energy Ltd. 

και εξετάζεται από αρμόδια Επιτροπή  εκδίκασης προσφυγών η οποία αφού την 

εξετάσει εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός της οριζόμενης από το Νόμο 

προθεσμίας και θα την γνωστοποιεί εγγράφως στον οικείο προσφέροντα.  Αν 

παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της 

προσφυγής. 
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ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ: ΠΠΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠ 

ΠΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠ ΠΠΠ ΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΕΝΤΥΠΟ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 4: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 5: 

ΕΝΤΥΠΟ 6: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
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ΕΝΤΥΠΟ 1 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Προς  

<επωνυμία Αναθέτοντος Φορέα> 

Θέμα: <τίτλος Διαγωνισμού>. 

  

Αρ. Διαγωνισμού:   

Τελευταία προθεσμία υποβολής  

Αιτήσεων Συμμετοχής: 

 

 

Αφού μελετήσαμε την Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής στο διαγωνισμό 

<τίτλος διαγωνισμού> που διενεργείται με διαδικασία με διαπραγματεύσεις και αφού 

έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη των όσων αναφέρονται στην Πρόσκληση, εμείς οι πιο 

κάτω υπογεγραμμένοι, σας υποβάλλουμε την Αίτηση Συμμετοχής μας στον ως άνω 

διαγωνισμό και αναλαμβάνουμε να υποβάλουμε πλήρη Προσφορά για την εκτέλεση του 

Αντικειμένου της Σύμβασης, εφόσον μετά την περαίωση του πρώτου σταδίου του 

διαγωνισμού κριθούμε αποδεκτοί, συμπεριληφθούμε στη λίστα των προεπιλεγέντων 

υποψηφίων και μας αποσταλεί η σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο 

διαγωνισμό. 

 

Υπογραφή Υποψηφίου ή Εκπροσώπου του …......………………………………………....… 

Όνομα υπογράφοντος ………………………........….…………………………………………… 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος ..........................……………………… 

Ιδιότητα υπογράφοντος ………………………......................…………………….................... 

 

Στοιχεία Υποψηφίου1 

Όνομα Υποψηφίου  ..…………………………………………………………………….............. 

Χώρα εγκατάστασης ……………………… Διεύθυνση ………………………..………………. 

Ταχ. Κιβ. …………………………………………………………………….……………………... 

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική) ……………………………………………. 

Ταχ. Κιβ. ………………………………………………………………………………………........ 

Τηλέφωνο επικοινωνίας ……………………… Τέλεφαξ επικοινωνίας ……………………….. 

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α. ……………… (χώρα εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. ………………..) 

Ημερομηνία ………………………………………………………………………………….......... 

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

........................................................................................................................................ 
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Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή 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 Υποψήφιο ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 

Προς: <επωνυμία Αναθέτοντος Φορέα>  

 

Θέμα: <τίτλος διαγωνισμού>. 

  

Αρ. Διαγωνισμού:   

Τελευταία προθεσμία υποβολής  

Αιτήσεων Συμμετοχής: 

 

 

Υπευθύνως δηλώνω ότι: 

α. Δεν έχω καταδικαστεί οριστικά με απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού δικαστηρίου 

για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία 

(όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997  και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 

27ης Νοεμβρίου 1995), ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ), 

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, 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, 

βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, 

ε. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,  

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 Αιτήσεων Συμμετοχής. 
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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 Υποψήφιου Οικονομικού Φορέα ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να 

διαγραφεί ότι δεν ισχύει>  

Όνομα:............................................................................................................................ 

Χώρα εγκατάστασης: ..................Διεύθυνση:................................................................. 

......................................................................................................Ταχ.Κιβ.....................  

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................ 

 .....................................................................................................Ταχ. Κιβ. .................. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας ............................. 
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ΕΝΤΥΠΟ 3 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

(Συμπληρώστε τους ακόλουθους πίνακες οικονομικών στοιχείων με βάση τις ετήσιες 

οικονομικές σας καταστάσεις για τα τρία τελευταία έτη με τελευταίο έτος αναφοράς το 

προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι κοινοπραξία ο πίνακας Α 

συμπληρώνεται με συνολικά στοιχεία για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και ο Πίνακας Β 

για κάθε μέλος της κοινοπραξίας χωριστά. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένα 

μόνο πρόσωπο συμπληρώνεται ο πίνακας Α).  

Σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις για το τελευταίο έτος αναφοράς δεν είναι 

ακόμη ελεγμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(International Financial Reporting), να υποβάλετε δήλωση για τα οικονομικά στοιχεία, 

υπογραμμένη από τη διεύθυνση της επιχείρησης, μαζί με βεβαίωση από εγκεκριμένο 

λογιστή ή από κάτοχο ισοδύναμων προσόντων που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του. 

Οι αριθμοί σε όλες τις στήλες πρέπει να υπολογιστούν στην ίδια βάση ώστε να καταστεί 

δυνατή η άμεση σύγκριση κατά έτος (ή, σε περίπτωση που έχει αλλάξει η βάση, θα 

πρέπει να δοθεί επεξήγηση για την αλλαγή υπό μορφή υποσημείωσης στον πίνακα).  

 

Πίνακας Α 

 

Οικονομικά στοιχεία <Έτος> <Έτος> <Έτος> 
Μέσος 

όρος 

Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε 

Ευρώ/ΛΚ) 

    

Ετήσια αποτελέσματα εργασιών 

(σε Ευρώ/ΛΚ) 

    

 

Πίνακας Β  

Επωνυμία μέλους Κοινοπραξίας: ......................... 

Οικονομικά στοιχεία  <Έτος> <Έτος> <Έτος> 

Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε 

Ευρώ/ΛΚ) 

   

Ετήσια αποτελέσματα εργασιών 

(σε Ευρώ/ΛΚ) 

   

 

Γενική Σημείωση: Ο Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων 

φορέα/ων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση που ο 

Υποψήφιος κάνει χρήση της παραπάνω δυνατότητας, οι παραπάνω πίνακες θα πρέπει να 

περιλάβουν και τα στοιχεία του/των τρίτου/ων. 
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ΕΝΤΥΠΟ 4 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

 

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα παραθέτοντας τα στοιχεία των συμβάσεων που είναι συναφείς– σύμφωνα με είδη υπηρεσιών που αναφέρονται στο 

Άρθρο 4 της Πρόσκλησης Συμμετοχής - με την προκηρυσσόμενη και τις οποίες έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο φορέας κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων 

ετών.) 

 

 

α/α Τίτλος Έργου  

Όνομα φορέα 

(μέλους της 

Κοινοπραξίας) 

Χώρα Συνολική 

Αξία 

Σύμβαση

ς (Ευρώ) 

Αναλογία της 

σύμβασης που 

εκτελέστηκε 

από το Φορέα 

(%) 

Πελάτης 

(Αναθέτων Φορέας) 

Προέλευση 

Χρηματοδότησης 

Ημερομηνίες 

(έναρξης/λήξης) 

Λοιπά μέλη κοινοπραξίας (εφόσον 

υπάρχουν) 

… … … … … … … … 

Λεπτομερής περιγραφή του έργου Είδος υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν 

Μέγιστο βάθος μελέτης 

… … … 
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2. ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

(Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι κοινοπραξία συμπληρώνει τον παρακάτω 

πίνακα με τα πεδία ως έχουν δηλώνοντας – με τη χρήση του συμβόλου  - το πεδίο 

ειδίκευσης του συντονιστή της κοινοπραξίας και κάθε μέλους χωριστά. Σε περίπτωση 

που ο Υποψήφιος είναι ένα μόνο πρόσωπο η εμπειρία του δηλώνεται στη στήλη του 

συντονιστή. Τα πεδία ειδίκευσης θα πρέπει να είναι τα είδη υπηρεσιών που 

αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Πρόσκλησης Συμμετοχής) 

 

 Συντονιστής Μέλος 1 (επωνυμία) Μέλος 2 (επωνυμία) κλπ 

Εκπόνηση 

βυθομετρικών 

μελετών 

(συνδυαστικά 

desktop studies και 

surveys) 

    

 

 

Γενική Σημείωση: Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας δύναται να στηρίζεται 

στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με 

αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στον 

Αναθέτων Φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. 
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ΕΝΤΥΠΟ 5 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Προς: <επωνυμία Αναθέτοντα Φορέα>  

 

Θέμα: <τίτλος διαγωνισμού>. 

  

Αρ. Διαγωνισμού:   

Τελευταία προθεσμία υποβολής  

Αιτήσεων Συμμετοχής: 

 

 

 

Υπεύθυνα βεβαιώνω ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς μου, θα λάβω υπόψη τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την 

προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στους τόπους 

εκτέλεσης της Σύμβασης, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 2 της 

Πρόσκλησης Συμμετοχής για τον ως άνω Διαγωνισμό και εφαρμόζονται στο χώρο 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

 

Υπογραφή : .......................................................... 

 

Όνομα υπογράφοντος: 

 

.......................................................... 

Αρ.Δελτίου 

Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος: 

 

.......................................................... 

 

Ιδιότητα υπογράφοντος: 

 

.......................................................... 
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ΕΝΤΥΠΟ 6 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 
 

Προς:  

 

(από εδώ και στο εξής καλούμενος «ο Αναθέτων Φορέας») 

 

Θέμα :   

 

Αρ. Διαγωνισμού:   … / 201…  

Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: ……………..  

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, εμείς οι <Όνομα Φορέα> σας εγγυούμαστε ότι σε 

περίπτωση ανάδειξης του <Όνομα Υποψηφίου>  ως Αναδόχου θα θέσουμε στη 

διάθεση του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους που αφορούν <περιγραφή 

συνεισφοράς στο Έργο>.  ⃰ 

 

 

Με εκτίμηση 

 

Υπογραφή Φορέα ....………………………………………................................................ 

Όνομα υπογράφοντος…………………........….…………………………………………… 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος ...................……………………… 

Ιδιότητα υπογράφοντος…………………......................…………………….................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

⃰  Θα πρέπει να καθορισθούν και αναλυθούν οι πόροι που θα διατεθούν προς τον 
Ανάδοχο για τη συγκεκριμένη σύμβαση. 

 


