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ΕΝΤΥΠΟ 1
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός αρ. -------------------------1. Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για __________________
_______________________________________________________________, η οποία ισχύει
για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και την οποία, σύμφωνα με τους
όρους του διαγωνισμού, οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν.
2. Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού 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) έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε υποβάλει οποιαδήποτε ψευδή δήλωση ή πλαστό πιστοποιητικό
ή
(γ) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από την Αναθέτουσα Αρχή 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 την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου
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 της Σύμβασης, και

β.

στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με
συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας
σύμβασης.
3. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στην Αναθέτουσα Αρχή,
ως αποζημίωση ποσό ίσο με το 5% της τιμής της προσφοράς μας ή του μέρους αυτής
που έχει αποσυρθεί.
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

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

Όνομα υπογράφοντος

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

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος
Ιδιότητα υπογράφοντος

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

Ημερομηνία

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

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

Στοιχεία Προσφέροντος1
Όνομα Προσφέροντος

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

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα
στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.
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ΕΝΤΥΠΟ 2
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προτεινόμενη Θέση στην Ομάδα
Έργου:

1. Επίθετο:
2. Όνομα:
3. Ημερομηνία γέννησης:
4. Υπηκοότητα:
5.

Εκπαίδευση:
Περίοδος
Φοίτησης
Από
Μέχρι

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου

6.

Πτυχίο / Δίπλωμα που
αποκτήθηκε

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

Ανάγνωση

Γραφή

Ομιλία

7.

Μέλος επαγγελματικών οργανισμών :

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)
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11.

Επαγγελματική εμπειρία:
Επιχείρηση /
Οργανισμός

Περίοδος
Από

Θέση

Μέχρι

Περιγραφή
Καθηκόντων *

* 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

13.

Ημερομηνίες
εκπόνησης
(έναρξη –
ολοκλήρωση)

Αξία έργου

Αποδέκτης/
Φορέας
Ανάθεσης

Συνοπτική
περιγραφή
έργου

Αρμοδιότητες καθήκοντα

Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες:

Σημείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή 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
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Θέμα: Ετοιμασία Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης και Έκθεσης Κινδύνου της ΡΑΕΚ
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, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη
Τεχνική Προσφορά μας και με την τιμή που δηλώνουμε στην Οικονομική Προσφορά μας.
2.
Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση των
Υπηρεσιών από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας.

3.
Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που αναφέρεται
στο Άρθρο 7 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, 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

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

Στοιχεία Προσφέροντος1

Όνομα Προσφέροντος

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

Χώρα εγκατάστασης

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

Διεύθυνση............................................................

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

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)

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

Ταχ. Κιβ. ............................................................
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Τηλέφωνο επικοινωνίας.....................................

Τέλεφαξ επικοινωνίας........................................

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.

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

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ)

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

Ημερομηνία

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

Μάρτυρας (΄Ονομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

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 Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.
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ΕΝΤΥΠΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Θέμα: Ετοιμασία Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης και Έκθεσης Κινδύνου της ΡΑΕΚ
Αρ. Διαγωνισμού:

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

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη
αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να
αρχίσουμε, εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα
Έγγραφα Διαγωνισμού και την Τεχνική Προσφορά μας, για το συνολικό ποσό των €
.................................. (ολογράφως
.......................................................................................
Ευρώ και ............................................ σέντ), συν Φ.Π.Α.
2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς
που επισυνάπτεται.
3. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε Εγγυητική Επιστολή
Πιστής Εκτέλεσης (εάν απαιτείται), για ποσό και στη μορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα
Διαγωνισμού, και να αρχίσουμε την εκτέλεση των Υπηρεσιών με την υπογραφή της Συμφωνίας
και να τις συμπληρώσουμε μέσα στα χρονικά όρια που αναφέρονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού
και στην Προσφορά μας.
4. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στο
Άρθρο 7 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει
αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.
5. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη
γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανθρωποημέρες
απασχόλησης

Αμοιβή

Συνολικό

Ανθρωποημέρας

ποσό

(σε Ευρώ)

(σε Ευρώ)

Παραδοτέο 1
- Βασικός εμπειρογνώμονας 1
- Βασικός εμπειρογνώμονας 2
- Λοιποί εμπειρογνώμονες
Παραδοτέο 2
- Βασικός εμπειρογνώμονας 1
- Βασικός εμπειρογνώμονας 2
- Λοιποί εμπειρογνώμονες

Συνολική Οικονομική Προσφορά

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

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

Όνομα υπογράφοντος

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

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος

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

Ιδιότητα υπογράφοντος

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

Ημερομηνία

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

Στοιχεία Προσφέροντος1

Όνομα Προσφέροντος

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

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Σελίδα 8 από 13

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 Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.
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ΕΝΤΥΠΟ 7
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Θέμα: Ετοιμασία Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης και Έκθεσης Κινδύνου της ΡΑΕΚ.

Αρ. Διαγωνισμού:
Υπευθύνως δηλώνω ότι:
α. Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος μου, ούτε και υφίσταται παραδοχή μου για:
(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης –
Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος,
(ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης , καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 2 παράγραφος (1) της Απόφασης –
Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο
της χώρας προέλευσης μου,
(iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
(iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία,
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
(v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016,
(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί της
Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της
Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.
Νοείται ότι, η υποχρέωση του αποκλεισμού μου από την Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζεται επίσης όταν
το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή υπάρχει παραδοχή,
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού μου οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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β.

δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά μου,

γ.

δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,

δ. δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν.
73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερα παρεμβατικά μέσα,
ε.

δεν εμπίπτω σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή μου κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του
Ν.73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

στ. δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ.

δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή για την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής αλλά ούτε και έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (περιλαμβανομένης της
παρούσας διαδικασίας) και είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου.

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 Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>
Όνομα:............................................................................................................................
Χώρα εγκατάστασης: ..................Διεύθυνση:.................................................................
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......................................................................................................Ταχ.Κιβ.....................
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................
.....................................................................................................Ταχ. Κιβ. ..................
Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας .............................
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ΕΝΤΥΠΟ 8
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του εδαφίου 6.2(1)(α) του Μέρους Α των Εγγράφων
Διαγωνισμού.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα
εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του
εδαφίου 6.2(1)(γ) του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του εδαφίου 6.2(1)(β) του Μέρους Α των
Εγγράφων Διαγωνισμού.
Αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών είναι:
• Τμήμα Φορολογίας [(Έντυπο Τ.Φ. 2004) 2018]
• Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-022 και για αυτοτελώς
εργαζομένους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023)
4. Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο 7).
5. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας τα πιο πάνω υποβάλλονται για κάθε ένα συμμετέχοντα στην
κοινοπραξία σύμφωνα με το εδάφιο 6.2(2) του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά μπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου, στα δε κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασής του.
Σημείωση:
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1-3 πιο πάνω, γίνονται αποδεκτά εφόσον
πληρούνται σωρευτικά τα πιο κάτω:
• Είναι πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα
• Έχουν εκδοθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Σελίδα 13 από 13

