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ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων

ΓΛ/ΣΠ/ΕΔ 34

13.25.050.010.012.007.002
22602287
22302433
szinonos@sgps.mof.gov.cy

22 Οκτωβρίου, 2019

Παράρτημα Αποδεκτών (Παράρτημα II)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΛ/ΣΠ/ΕΔ.34

Συμφωνία πλαίσιο νια την προμηθεια μονωτικών πάνελ τύπου sandwich, γαλβανισμένων και βαμμένων
φύλλων από χάλυβα τραπεζοειδούς τύπου, σΑδερογωνιων^και λάμων ΑΡ.ΣΠ,ΓΛ 4/2019

ΟΜΑΔΑ 1: Μονωτικά πάνελ τύπου sandwich
ΟΜΑΔΑ 2: Γαλβανισμένα και βαμμένα φύλλα από χάλυβα τραπεζοειδούς τύπου
ΟΜΑΔΑ 3: Σιδερογωνιές και λάμες

Γενικές πληροφορίες
1. To Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, έχει διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια των πιο

πάνω ειδών και ως Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή της όλης διαδικασίας, έχει συνάψει σχετικές
Συμφωνίες, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής τους (16/10/2019) και έχουν
διάρκεια όπως αυτή αναγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 που ακολουθεί.

2. Η υποβολή μιας παραγγελίας από τους Αγοραστές και η αποδοχή της παραγγελίας από τον Ανάδοχο,
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των εγγράφων του διαγωνισμού, αποτελεί συμβατική
δέσμευση μεταξύ του Αγοραστή και του Αναδόχου, και διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις του
διαγωνισμού.

3. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ Αγοραστή και Αναδόχου, σε σχέση ή ως
αποτέλεσμα μιας Συμφωνίας, όπως επίσης και σε περίπτωση που επιθυμείτε να προτείνετε κάτι για την
αποτελεσματικότερη λειτουργίας της, μπορείτε να απευθύνεστε στην Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή, η
οποία θα προβεί σης κατά περίπτωση κατάλληλες ενέργειες, για άμεση διευθέτηση και επίλυση των
θεμάτων αυτών.

4. OL Αναθέτουσες Αρχές του Κράτους και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εφεξής καλούμενες, οι
Αγοραστές, είναι οι αποδέκτες του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και μπορούν, επικαλούμενοι τις
υπογραφείσες Συμφωνίες, να τοποθετούν παραγγελίες από τις ομάδες προϊόντων πιο κάτω, χωρίς τη
διενέργεια οποιουδήποτε διαγωνισμού (νοουμένου ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις). Οι ομάδες
των προϊόντων καθώς και οι κατά περίπτωση Ανάδοχοι παρατίθενται για εύκολη αναφορά στον πίνακα
πιο κάτω.

Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1441 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22602310 - Φαξ: +357 22302609, Ιστοσελίδα: http://www.treasury.gov.cy

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: accountant.general@treasury.gov.cy
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ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑ 24 ΜΗΝΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑΙ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΙΣΧΥΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΤΥΠΟΥ SANDWICH
NICOLAIDES & KOUNTOURIS METAL

CO LTD
€1000,00 24 ΜΗΝΕΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 12
ΜΗΝΕΣ

ΟΜΑΔΑ 2
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΈΝΑ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ
ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ

FNK STEEL INDUSTRIES LTD €1000,00
36 ΜΗΝΕΣ

(+12)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ

ΟΜΑΔΑ 3 ΣΙΔΕΡΟΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ €1000,00 12 ΜΗΝΕΣ

5. Κατακυρωμένα Προϊόντα και Κατακυρωθείσες Τιμές

i. Πρόσβαση στο κείμενο της κάθε υπογραφείσας Συμφωνίας, για πλήρη ενημέρωση των ειδών που
περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα, όπως και για τις κατά περίπτωση κατακυρωθείσες τιμές, μπορείτε
να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα
www.eprocurement.gov.cv.

ii. Μετά την εισαγωγή σας στο σύστημα (με τους προσωπικούς σας κωδικούς εισδοχής), στο μενού
«Πληροφορίες» επιλέξετε το «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις». Στο παράθυρο που θα ανοίξει
να επιλέξετε «Συμφωνίες Πλαίσιο για την Προμήθεια Μεταλλικών Προϊόντων» όπου και θα
μπορέσετε να κατεβάσετε, υπό μορφή συμπιεσμένου αρχείου, τόσο τις υπογραφείσες Συμφωνίες,
όσο καιτοι Δελτία Παραγγελιών, σύμφωνα με την περιγραφή κάθε Ομάδας, για εύκολη αναφορά και
αναγνώριση.

iii. Σημειώνεται ότι, οι κατακυρωθείσες τιμές για τα προϊόντα της Ομάδας 1 έχουν ισχύ 24 μήνες και για
τα προϊόντα των Ομάδων 2 και 3 έχουν ισχύ 12 μήνες. Μετά την πάροδο των 12 μηνών θα αναρτηθεί
νέα Ρύθμιση που θα καθορίζει τον κατά περίπτωση νέο Ανάδοχο του επόμενου δωδεκάμηνου (για τα
προϊόντα της Ομάδας 2) με τις αντίστοιχες κατακυρωθείσες τιμές. Για τις Ομάδες 1 και 3 η Συμφωνία
θα έχει διάρκεια μόνο 24 μήνες και 12 μήνες αντίστοιχα.

6. Παραγγελίες
i. OL παραγγελίες θα υποβάλλονται απευθείας από τους Αγοραστές προς τον κατά περίπτωση Ανάδοχο,

κάνοντας χρήση τα ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ, τα οποία μπορείτε να έχετε ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδα του συστήματος. Τα ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ μπορούν να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά για
δική σας ευκολία και έπειτα να σταλούν OTOV κατά περίπτωση Ανάδοχο είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είτε μέσωτηλεομοιότυπου.

ii. H ελάχισοη ποσότητα κάθε παραγγελίας είναι αξίας €1000.00. Το κόστος παράδοσης,
φόρτωσης/εκφόρτωσης των προϊόντων συμπεριλαμβάνεται στις προσφερόμενες από τον Ανάδοχο
τιμές. Για παραγγελίες μικρότερης αξίας, το ενδεχόμενο κόστος παράδοσης θα συμφωνείτε με τον
Ανάδοχο ή ο Αγοραστής θα αναλαμβάνει την παραλαβή των προϊόντων από τις αποθήκες του
Αναδόχου ή θα αποτείνεται στις κατά περίπτωση επαρχιακές αποθήκες των Υπηρεσιών Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών.

iii. OL Αγοραστές δύνανται να υποβάλουν παραγγελίες προς τον Ανάδοχο, για προϊόντα συναφή με την
Ομάδα για την οποία είναι ο επιτυχόντος. Τέτοιες παραγγελίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις
€1000,00 ετησίως για κάθε ομάδα προϊόντων ανά Αγοραστή.

Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1441 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22602310 - Φαξ: +357 22302609, Ιστοσελίδα: http://www.treasury.gov.cy

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: accountant.general@treasury.gov.cy
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7. Αποδογή/Απόρριφη Παραννελίας

i H αποδοχή μιας υποβληθείσας παραγγελίας δημιουργεί συμβατική δέσμευση μεταξύ του Αγοραστή
και του Αναδόχου, για την αγορά και παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων. Η σύμβαση αυτή
διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο. Ο Ανάδοχος δύναται, κατά
την κρίση του, να απορρίπτει παραγγελίες όταν υποβάλλονται εκτός του πλαισίου που καθορίζεται
στο παρόν Άρθρο.

ii. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον Αγοραστή για την απόφαση του να
αποδεχθεί ή να απορρίψει την Παραγγελία, εντός (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της
Παραγγελίας. Ο Ανάδοχος δύναται να απορρίψει την παραγγελία μόνο εφόσον η εν λόγω απόρριψη
είναι δικαιολογημένη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο. Σε
περίπτωση απόρριψης της παραγγελίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει αμέσους τον
Αγοραστή και τη Συντονισιική Αναθέτουσα Αρχή. Οποιαδήποτε απόρριψη παραγγελίας, η οποία δεν
είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο, θεωρείται
αδικαιολόγητη αποτυχία του Ανάδοχου να ολοκληρώσει την παραγγελία.

iii. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτυγχάνει να ενημερώσει τον Αγοραστή για την απόφαση του να
αποδεχθεί ή να απορρίψει την παραγγελία στο χρόνο που ορίζεται πιο πάνω, η παραγγελία δύναται
να θεωρείται απορριφθείσα.

8. Ρυθμίσεις Παράδοσης Προϊόντων

8.1 Τόπος παράδοσης

Τα Προϊόντα θα παραδίδονται στις τοποθεσίες που θα καθορίζονται στην κάθε παραγγελία από τους
Αγοραστές.

8.2 Χρόνος και τρόπος παράδοσης

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παραγγελίες που θα τοποθετούνται εντός δέκα (10) ημερών
από την ημερομηνία αποδοχής της παραγγελίας.

ii. 0 Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί κάθε φορά τον Αρμόδιο Λειτουργό του Αγοραστή, για την
ακριβή ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα προϊόντα, τουλάχιστον μια (1)
εργάσιμη μέρα νωρίτερα.

iii. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων, οι
Αγοραστές παρακαλώ όπως απευθύνονται στην Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή για επίλυση του
θέματος ή την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

8.3 Έλεγχος και παραλαβή παραδοτέων

i. H παραλαβή των προϊόντων γίνεται από Επιτροπές Παραλαβής κατά τα οριζόμενα στους
Κανονισμούς.

ii. Πέραν από τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τους Αγοραστές, η Συντονιστική
Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να προβαίνει σε επιπρόσθετους ελέγχους στα. παραδοθέντα
προϊόντα.

ii. Τονίζεται ότι είναι ευθύνη του εκάστοτε Αγοραστή να ελέγξει αν τα προϊόντα ανταποκρίνονται
στις τεχνικές προδιαγραφές, πριν την οριστική παραλαβή τους.

@ Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1441 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22602310 - Φαξ: +357 22302609, Ιστοσελΐδα: http://www.treasury.gov.cy

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: accountant.general@treasury.gov.cy
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9. Πληρωμές

Οι πληρωμές θα γίνονται από τους Αγοραστές προς τον Ανάδοχο, σε Ευρώ
λογαριασμό του Αναδόχου.

στον τραπεζικό

ii. Η αξία κάθε παραγγελίας, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο με τον τρόπο που περιγράφεται στη
Συμφωνία. Ο χρόνος μεταξύ του χρονικού σημείου έναρξης του δικαιώματος αμοιβής του Ανάδοχου,
όπως αυτό προσδιορίζεται στη Συμφωνία και της ημερομηνίας χρέωσης του λογαριασμού του
Αγοραστή δεν θα ξεπερνά το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.·

10. Οι Αγοραστές, καλούνται να προμηθεύονται τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες
Συμφωνίες, για την κάλυψη των αναγκών τους, τηρώντας τους όρους της και αντλώντας όλα τα οφέλη
που προκύπτουν από μια τέτοια διαδικασία. Οι Αγοραστές έχουν το δικαίωμα σε περίπτωση που
εκτιμούν ότι θα μπορούσαν εκτός της υφιστάμενης Συμφωνίας να πετύχουν τα ίδια ή καλύτερα προϊόντα
σε χαμηλότερη τιμή (λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και το διοικητικό κόστος που εμπερικλείουν οι
διαδικασίες) να μην χρησιμοποιήσουν την Συμφωνία Πλαίσιο για ικανοποίηση των αναγκών τους. Σε
περίπτωση που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, θα πρέπει να ενημερώσουν πρώτα
την Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα προβεί σε ενέργειες με τον Ανάδοχο για να του δοθεί η
δυνατότητα να παραχωρήσει καλύτερες τιμές με βάση τις πρόνοιες της Συμφωνίας. Στη συνέχεια θα
ενημερωθεί σχετικά ο Αγοραστής για το αποτέλεσμα και αν καταλήξει στο να προχωρήσει με τη χρήση
συνοπτικών διαδικασιών, τότε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ο Ανάδοχος σε αυτή την διαδικασία.

11. Οι κύριοι όροι των υπό αναφορά Συμφωνιών παρατίθενται για εύκολη αναφορά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που
ακολουθεί. Παρακαλώ όπως για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπίσετε
και έχουν σχέση με την εφαρμογή της Συμφωνίας καθώς και για τυχόν εισηγήσεις για βελτίωση της,
αποτείνεστε στην κα. Σοφία Ζήνωνος, αρ. τηλεφώνου 22602287 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
szinonos@sgps.mof.gov.cy.

β. Δ, J>
Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας

Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας

@ Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1441 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22602310 - Φαξ: +357 22302609, Ιστοσελίδα: http://www.treasury.gov.cy

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: accountant.general@treasury.gov.cy



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αριθμός Ενημερωτικού Δελτίου ΓΛ/ΣΠ/ΕΔ 34

Είδη προϊόντων Μονωτικά πάνελ τύπου sandwich (Ομάδα 1)
Γαλβανισμένα και βαμμένα φύλλα από χάλυβα
τραπεζοειδούς τύπου (Ομάδα 2) και

Σιδερογωνιές και λάμες (Ομάδα 3)

Ανάδοχος για τους πρώτους 24 μήνες της
Συμφωνίας NICOLAIDES & KOUNTOURIS METAL CO LTD -ΟΜΑΔΑ 1

Ανάδοχοι γιοι τους πρώτους 12 δώδεκα μήνες
της Συμφωνίας

FNK STEEL INDUSTRIES LTD -ΟΜΑΔΑ 2
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ -ΟΜΑΔΑ 3

Διάρκεια ισχύος συμφωνιών

ΟΜΑΔΑ 1 - Είκοσι τέσσερις (24) μήνες
ΟΜΑΔΑ 2 - Τριάντα έξι μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της Συμφωνίας, με δικαίωμα ανανέωσης για
ακόμη δώδεκα (12) μήνες
ΟΜΑΔΑ 3 - Δώδεκα (12) μήνες

Διάρκεια ισχύος τιμών

Οι τιμές και τα προϊόντα ισχύουν για περίοδο:
-> 24 μήνες -Ομάδα 1
-> 12 μήνες-Ομάδα 2

-> 12 μήνες - Ομάδα 3
Με την λήξη της περιόδου των 12 μηνών της Ομάδα 2, οι
τιμές και τα προϊόντα ανανεώνονται για την επόμενη
χρονική περίοδο των 12 μηνών.

Τόπος διάθεσης υπογεγραμμένων Συμφωνιών
& Δελτίων Παραγγελιών

Ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cv

Μενού: <ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ> - <ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ>

Τρόπος υποβολής παραγγελιών Αποστολή Δελτίων Παραγγελιών, είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσωτηλεομοιότυπου.

Ελάχιστη αξία παραγγελίας €1000,00

Παραγγελία με μικρότερη αξία

το ενδεχόμενο κόστος παράδοσης θα συμφωνείται
μεταξύ Αναδόχου και Αγοραστή, ή
ο Αγοραστής θα αναλαμβάνει την παραλαβή των
προϊόντων από το υποστατικό του Αναδόχου ή
θα αποτείνεται στις κατά περίπτωση επαρχιακές
αποθήκες των Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και
Προμηθειών

Προθεσμία παράδοσης παραγγελίας Δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής της
παραγγελίας

Προθεσμία πληρωμής τιμολογίου Τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου

Αρμόδιος Λειτουργός Σοφία Ζήνωνος

Τηλ.: 22602287, email: szinonos@sgps.mof.gov.cy



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11-ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Τα Τμήματα/Υπηρεσίες/Υπουργεία και οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός που παρατίθενται πιο κάτω,
έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν παραγγελίες προϊόντων, υπό τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

I. Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Κεντρικές και Επαρχιακές Αποθήκες

II. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και τα Επαρχιακά Γραφεία

III. Επαρχιακές Διοικήσεις Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου

IV. Υπουργείο Άμυνας και Εθνική Φρουρά

ν. Τμήμα Δασών και τα Περιφερειακά Γραφεία

VI. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και τα Επαρχιακά Γραφεία

VII. Τμήμα Δημοσίων Έργων και τα Επαρχιακά Γραφεία

VIII. Τμήμα Γεωργίας και τα Επαρχιακά Γραφεία

IX. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και τα Επαρχιακά Γραφεία

χ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Τεχνικές Σχολές - Σχολικές Εφορείες

Xl. Τμήμα Αρχαιοτήτων και Επαρχιακά Μουσεία Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου

XII. Αρχηγείο Αστυνομίας και Επαρχιακοί Σταθμοί

XIII. Τμήμα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Επαρχιακοί Σταθμοί

XIV. Τμήμα Φυλακών

XV. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

XVI. Ταμείο Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και τα Επαρχιακά Γραφεία

XVII. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

XVIII. Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου

XIX. Δημοτικά Συμβούλια Πανκύπρια

XX. Κοινοτικά Συμβούλια Παγκύπρια-Συμπλέγματα Κοινοτικών Συμβουλίων

XXI. Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

XXII.
Άλλες Αναθέτουσες Αρχές του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα οι ανάγκες των οποίων δεν
αλλοιώνουν τον συνολικό όγκο Αναγκών των πιο πάνω αγοραστών.


