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Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης
Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 1 (παρακαλείστε να προσδιορίσετε όλες τις αρμόδιες για τη διαδικασία αναθέτουσες αρχές)
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Ταχ. διεύθυνση: Τ.Θ. 50622
Πόλη: Λεμεσός

Κωδικός NUTS: CY

Ταχ. κωδικός: 3608

Χώρα: Κύπρος

Αρμόδιος για πληροφορίες:

Τηλέφωνο: +357 25881888

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@sbla.com.cy

Φαξ: +357 25881777

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο
Γενική διεύθυνση: (URL) https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL) https://www.eprocurement.gov.cy

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Η σύμβαση αφορά την από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις
δημόσιες προμήθειες:
Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή,
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων
Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
Άλλο είδος:

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας

Άμυνα

Κοινωνική προστασία

Δημόσια τάξη και ασφάλεια

Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

Περιβάλλον

Εκπαίδευση
Άλλες δραστηριότητες: Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση
του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της περιοχής της
Μείζονος Λεμεσού

Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις
Υγεία
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Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος: Διαγωνισμός αρ.5/2018 για την προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου (σε
στερεή μορφή συγκεντρώσεων Νιτρικών ΝΟ3=60 τοις εκατόν κ.β.)
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV: 24313000
II.1.3) Είδος σύμβασης

Έργα

Αριθμός αναφοράς: 2 PU.2.5/2018

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 1, 2
Αγαθά

Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια 900 τόνων ± 30 τοις εκατόν Nιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή
μορφή) για περίοδο 12 μηνών, με δικαίωμα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες (νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν υπό τους ίδιους
όρους της προσφοράς) για προμήθεια επιπρόσθετων 900 τόνων ± 30τοις εκατόν), με σκοπό τη διάλυση και χρήση του στο αποχετευτικό
σύστημα για έλεγχο της παραγωγής και έκλυσης υδρόθειου.Η παράδοση θα γίνεται σταδιακά κατά την διάρκεια του συμβολαίου, με
βάση τις ανάγκες του Συμβουλίου σε ποσότητες των 24 τόνων περίπου ανά παράδοση. Η πρώτη παράδοση θα πρέπει να γίνει το
αργότερο σε 30 μέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. Οι υπόλοιπες παραδόσεις θα πρέπει να γίνονται με βάση
το πρόγραμμα παραγγελιών που θα ετοιμάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αποστέλλεται γραπτώς στον ανάδοχο σε μηνιαία
βάση.Όλες οι ποσότητες θα πρέπει να παραδίδονται στο Λιμάνι Λεμεσού (CIF Limassol).
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα

ναι

II.1.7) Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)

όχι

10

Αξία: [ 872352.00 ] (Παρακαλείστε να αναφέρετε τη συνολική αξία της σύμβασης. Για πληροφορίες σχετικά με επιμέρους συμβάσεις,
συμπληρώστε το τμήμα V.)
ή
Χαμηλότερη προσφορά: [ ] / Η υψηλότερη προσφορά: [ ] που συνεκτιμήθηκε
Νόμισμα: EUR
(για συμφωνίες-πλαίσιο – μέγιστη συνολική αξία για ολόκληρη τη διάρκειά τους)
(για δυναμικά συστήματα αγορών – αξία της (των) σύμβασης(-εων) που δεν περιλαμβάνεται σε προηγούμενες γνωστοποιήσεις ανάθεσης
σύμβασης)
(για συμβάσεις βάσει συμφωνιών-πλαίσιο εφόσον απαιτείται – αξία της (των) σύμβασης(-εων) που δεν περιλαμβάνεται σε προηγούμενες
γνωστοποιήσεις ανάθεσης σύμβασης)

II.2) Περιγραφή 1 (1)
II.2.1) Τίτλος: 2
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV: 2
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 1 24313400
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 1 14300000

Αριθμός τμήματος: 2
Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 1, 2
Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 1, 2

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 1 [ CY000 ]

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια 900 τόνων ± 30 τοις εκατόν Nιτρικού Ασβεστίου (σε
στερεή μορφή) για περίοδο 12 μηνών, με δικαίωμα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες (νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν υπό
τους ίδιους όρους της προσφοράς) για προμήθεια επιπρόσθετων 900 τόνων ± 30τοις εκατόν), με σκοπό τη διάλυση και χρήση του
στο αποχετευτικό σύστημα για έλεγχο της παραγωγής και έκλυσης υδρόθειου.Η παράδοση θα γίνεται σταδιακά κατά την διάρκεια του
συμβολαίου, με βάση τις ανάγκες του Συμβουλίου σε ποσότητες των 24 τόνων περίπου ανά παράδοση. Η πρώτη παράδοση θα πρέπει
να γίνει το αργότερο σε 30 μέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. Οι υπόλοιπες παραδόσεις θα πρέπει να γίνονται
με βάση το πρόγραμμα παραγγελιών που θα ετοιμάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αποστέλλεται γραπτώς στον ανάδοχο σε
μηνιαία βάση.Όλες οι ποσότητες θα πρέπει να παραδίδονται στο Λιμάνι Λεμεσού (CIF Limassol).
(φύση και ποσότητα/έκταση των έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή ένδειξη αναγκών και απαιτήσεων)
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης:
Κριτήριο ποιότητας 1, 2, 20
Κριτήριο κόστους 1, 20
Τιμή 21

- Στάθμιση:

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης
ναι
όχι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: Δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για ακόμη 12 μήνες για προμήθεια επιπρόσθετων 900
τόνων με δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων κατά 30 τοις εκατόν.
II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταυτότητα του έργου:
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

ναι

όχι
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Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Επισπευσμένη διαδικασία
Αιτιολόγηση:
Κλειστή διαδικασία
Επισπευσμένη διαδικασία
Αιτιολόγηση:
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Επισπευσμένη διαδικασία
Αιτιολόγηση:
Ανταγωνιστικός διάλογος
Σύμπραξη καινοτομίας
Ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω (παρακαλείστε να συμπληρώσετε το παράρτημα Δ1)
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συγκροτήθηκε δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Έχει χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι

όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία 2
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 032-069540
(Ένα από τα ακόλουθα: Προκαταρκτική προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως προκήρυξη διαγωνισμού; Προκήρυξη σύμβασης; Προκήρυξη για
εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια)
IV.2.8) Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τη λήξη του δυναμικού συστήματος αγορών που δημοσιεύεται στην ανωτέρω προκήρυξη σύμβασης
IV.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης
Η αναθέτουσα αρχή δεν θα αναθέσει καμία περαιτέρω σύμβαση βάσει της ανωτέρω προκαταρκτικής προκήρυξης
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Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης 1
Σύμβαση αριθ.: 1 Αριθμός τμήματος: 2 Τίτλος: Σύμβαση αρ. 5/2018 για την προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου (σε
στερεή μορφή) συγκέντρωσης Νιτρικών ΝΟ3=60% κ.β.
Ανάθεση σύμβασης/τμήματος

ναι

όχι

V.1) Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Δεν παρελήφθησαν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχή ή απερρίφθησαν όλες
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)
Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: 7 (έτος και αριθμός εγγράφου)

V.2) Ανάθεση σύμβασης
V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης: (ηη/μμ/εεεε) 06/07/2018
V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: [ 2 ]
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: [ ] (ΜΜΕ – όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: [ ]
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: [ ]
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: [ ]
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:

ναι

όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου 1
Επίσημη επωνυμία: C.V.PHILIPPOU LTD

Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Ταχ. διεύθυνση: 2, Kimonos Street, Strovolos
Πόλη: Nicosia

Κωδικός NUTS: CY

Ταχ. κωδικός: 2001

Χώρα: Κύπρος

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cvp@cvp.com.cy

Τηλέφωνο: +357 22314151

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL) https://www.eprocurement.gov.cy

Φαξ: +357 22312662

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ:

ναι

όχι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 [ 982800.00 ]
(για συμφωνίες-πλαίσιο ή δυναμικών συστημάτων αγορών – μέγιστη εκτιμώμενη συνολική αξία για ολόκληρη τη διάρκεια του εν λόγω τμήματος)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: [ 872352.00 ]
ή
Χαμηλότερη προσφορά: [ ] / Η υψηλότερη προσφορά: [ ] που συνεκτιμήθηκε
Νόμισμα: EUR
(για συμφωνίες-πλαίσιο – μέγιστη συνολική αξία για το εν λόγω τμήμα)
(για δυναμικά συστήματα αγορών – αξία της (των) σύμβασης(-εων) για το εν λόγω τμήμα που δεν περιλαμβάνεται σε προηγούμενες
γνωστοποιήσεις ανάθεσης σύμβασης)
(για συμβάσεις βάσει συμφωνιών-πλαίσιο εφόσον απαιτείται – αξία της (των) σύμβασης(-εων) για το εν λόγω τμήμα που δεν περιλαμβάνεται σε
προηγούμενες γνωστοποιήσεις ανάθεσης σύμβασης)
V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους 4
Αξία χωρίς ΦΠΑ: [ ] Νόμισμα:
Ποσοστό: [ ] %
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες 2
Η Συνολική Τελική Αξία της Σύμβασης που αναφέρεται στις παραγράφους ΙΙ.11.7 και V.2.4, πέραν της βασικής περιόδου της σύμβασης.
που είναι δώδεκα (12) μήνες και την προμήθεια 900 τόνων +/- 30%, περιλαμβάνει το δικαίωμα επέκτασης της διάρκειας εκτέλεσης της
σύμβασης για πρόσθετη περίοδο δώδεκα (12) μηνών και την προμήθεια επιπρόσθετων 900 τόνων +/- 30%.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820
Πόλη: Λευκωσία

Ταχ. κωδικός: 1304

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tra@aap.gov.cy

Χώρα: Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22445100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL) http://www.tra.gov.cy

Φαξ: +357 22445107

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

2

Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα: _____

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL)

Φαξ:

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας,
ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη
του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί
των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).. 2. Για την άσκηση προσφυγής
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό
Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy.. 3. Για τον τρόπο και
τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες
των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 2
Επίσημη επωνυμία: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820
Πόλη: Λευκωσία

Ταχ. κωδικός: 1304

Χώρα: Κύπρος

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tra@aap.gov.cy

Τηλέφωνο: +357 22445100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL) http://www.tra.gov.cy

Φαξ: +357 22445107

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: (ηη/μμ/εεεε) 10/08/2018

Αποτελεί ευθύνη της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντα φορέα να εξασφαλίζει τη
συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους τους εφαρμοστέους νόμους.
1
2
4
7
20
21

παρακαλείστε να επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί
εφόσον προβλέπεται
εάν αυτές οι πληροφορίες είναι γνωστές
υποχρεωτικές πληροφορίες όχι προς δημοσίευση
ενδέχεται να δοθεί σπουδαιότητα αντί για βαρύτητα
ενδέχεται να δοθεί σπουδαιότητα αντί για βαρύτητα· εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, τότε η βαρύτητα είναι περιττή

