ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΚΑΜΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αριθμός Διαγωνισμού: Τ.Δ. 67/2019

Τελευταία ημερομηνία υποβολής Συμμετοχών: 6η Δεκεμβρίου 2019

ΠΗΓΗ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΤΕΚ

17 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................................................................................ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ..........................................................................................................................................................2
ΑΡΘΡΟ 2. ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ....................................................................................................................3
ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ...........................................................................................................................................3
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .........................................................................................................................................3
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ...............................................................................................................................................4
ΑΡΘΡΟ 6. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ..........................................................................................................................................4
ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .....................................................................................................................................4
ΑΡΘΡΟ 8. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ .............................................................................................................................6
ΑΡΘΡΟ 9. ΒΡΑΒΕΙΑ.................................................................................................................................................................7
ΑΡΘΡΟ 10. ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ‐ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................8
ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ .............................................................................................................. 13
ΑΡΘΡΟ 12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................................................................................................................ 13
ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ...... 13
ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ................................................................................................................................ 14
ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ .............................................................................................................. 14
ΑΡΘΡΟ 16. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ....................................................................................................................................... 16
ΑΡΘΡΟ 17. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ............................................................................................................. 17
ΑΡΘΡΟ 18. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ..................................................................................................................................... 17
ΑΡΘΡΟ 19. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ...................................................................................... 17
ΑΡΘΡΟ 20. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ....................................................................................................... 17
ΑΡΘΡΟ 21. ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ........................................................................................................................................ 17
ΑΡΘΡΟ 22. ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ..................................................................................................................................... 18
ΑΡΘΡΟ 23. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ................................................................................................................. 18
ΑΡΘΡΟ 24. ΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ....................................................................................................................................... 18
ΑΡΘΡΟ 25. ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ................................................................................................................................... 18
ΑΡΘΡΟ 26. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ............................................................................................................................. 19
ΑΡΘΡΟ 27. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ................................................................................................................................................. 19
ΑΡΘΡΟ 28. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ .............................................................................................................................................. 19
ΑΡΘΡΟ 29. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ...................................................................... 19

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α
1.1
1.2

ΘΕΜΑ
Αριθμός Διαγωνισμού
Τίτλος Διαγωνισμού

1.3
1.4

Διαδικασία διαγωνισμού
Κριτήριο Ανάθεσης

1.5

Αναθέτουσα Αρχή/Αγωνοθέτης

1.6

Αρμόδιος Λειτουργός
Αναθέτουσας Αρχής και
Επίσημη Διεύθυνση του
Διαγωνισμού

1.7

Περίοδος Διάθεσης Εγγράφων
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
Τόπος Διάθεσης των Εγγράφων
Αρχιτεκτονικού του
Διαγωνισμού
Τρόπος παραλαβής των
Εγγράφων του Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού

1.8

1.9

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τ.Δ. 67/2019
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ενός Σταδίου για τους
Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης του Εθνικού Δασικού
Πάρκου Ακάμα.
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ενός σταδίου.
Όπως περιγράφεται στο παρόν Έγγραφο «Όροι
Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού».
Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Σάββας Ιεζεκιήλ
Τμήμα Δασών
Τ.Θ. 24136, 1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αρ. Τηλεφώνου: 22805528/504
Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 22805542
e‐mail: siezekiel@fd.moa.gov.cy
Έως την προθεσμία υποβολής Συμμετοχών.
Μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης
Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού,
στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy
Πρόσβαση μέσω του Συστήματος από τον χώρο του
διαγωνισμού,
στην
ιστοσελίδα
www.eprocurement.gov.cy.
Για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός
Φορέας, θα πρέπει να συνδεθεί με το διαγωνισμό,
πράγμα που συντελείται αυτομάτως από το Σύστημα
όταν αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στα έγγραφα, ενώ
είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς
κωδικούς πρόσβασής του.

1.10
1.11

Τιμή Διάθεσης των Εγγράφων
του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
Επιτόπια Επίσκεψη

ΔΩΡΕΑΝ
 Θα διοργανωθεί επιτόπια
02/10/2019 και ώρα 09:00.

επίσκεψη

στις

 Το Τμήμα Δασών θα παράσχει διευκολύνσεις για τη
μετάβαση των διαγωνιζομένων στους χώρους του
Διαγωνισμού.
Σημείο Αφετηρίας – Εστιατόριο Ηλιοβασίλεμα,
Αγίου Γεωργίου Λάρας 2, CY, 8570, Πέγεια, Κύπρος
https://g.page/sunsetrestaurantcy?share


Η παροχή διευκολύνσεων για μετάβαση στους
χώρους θα συνεχιστεί μέχρι την ημερομηνία
υποβολής των προτάσεων μετά από συνεννόηση με
τον Δασικό Σταθμό Ακάμα στη Δρούσεια.
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1
1.1

Προθεσμία Υποβολής Σχολίων /
Ερωτήσεων / Εισηγήσεων
σχετικά με τα Έγγραφα του
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.

 Έως 4/10/2019 και ώρα 9:00

Αποστολή απαντήσεων από την
Αναθέτουσα Αρχή
Ημερομηνία υποβολής
Συμμετοχών στον Αρχιτεκτονικό
Διαγωνισμό
Τόπος Υποβολής των
Συμμετοχών στον Αρχιτεκτονικό
Διαγωνισμό



Εκτιμώμενη ημερομηνία
ανακοίνωσης των
Αποτελεσμάτων του
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
Εκτιμώμενη ημερομηνία
έναρξης της Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών Συμβούλων
Μελετητών
Γλώσσα Σύνταξης Συμμετοχών
στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό

Έως 10/10/2019 και ώρα 14:00

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019 από 9:00 μέχρι 13:00
Πρoς: Γραμματέα Κριτικής Επιτροπής, κ. Ανδρέα
Αντωνίου
Διεύθυνση: Τμήμα Δασών, Λουκή Ακρίτα 26, 1414
Λευκωσία (Γραφείο Αρχείου Τμήματος Δασών )
Τηλέφωνο: +357 22805528, +357 22805512, +357
99644556
Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 22805542
e‐mail: aantoniou@fd.moa.gov.cy
 Εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία
υποβολής των προτάσεων.

Εντός ενός χρόνου από την ημερομηνία υποβολής των
προτάσεων.
Ελληνική

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Τμήμα Δασών που θα αναφέρεται στο εξής ως «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Αγωνοθέτης», προκηρύσσει

Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός Σταδίου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Σχέδιου Αειφόρου Ανάπτυξης
του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα για τους Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης, σύμφωνα με τους όρους
και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.
1.2

Αντικείμενο του παρόντος Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού θα είναι η μελέτη των 5 από τους 14 Κόμβους σύμφωνα
με τον Πίνακας 2, καθώς επίσης και η προκαταρκτική μελέτη των άλλων εννέα (9) Κόμβων. Επιπρόσθετα,
διευκρινίζεται ωστόσο ότι αντικείμενο της Σύμβασης με την οποία θα συμβληθεί ο Επιτυχών Αρχιτέκτονας με
τον Αγωνοθέτη / Εργοδότη θα είναι η μελέτη και των 14 Κόμβων. Νοείται ότι ο Επιτυχών Αρχιτέκτονας θα είναι
υποχρεωμένος να σχεδιάσει και οποιεσδήποτε άλλες υποδομές του ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, στα
πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου, με επιπρόσθετη αμοιβή η οποία θα υπολογιστεί με βάση την αξία της
υποδομής και σύμφωνα με τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (9 %).

1.3

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με:
α. Τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του
2016 (Ν.73(Ι)/2016), τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Γενικούς
Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4 Μαΐου 2007 (ΚΔΠ
201/2007), τους περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού
των Οικονομικών φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμούς του 2016 (ΚΔΠ
138/2016) και τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων
Νόμο του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).
β. Τους Κανονισμούς Προκήρυξης και Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του Επιστημονικού Τεχνικού
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Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

2
2.1

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ενός Σταδίου για τους Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης του Εθνικού
Δασικού Πάρκου Ακάμα.
Γραμματέας Κριτικής Επιτροπής (κ. Ανδρέα Αντωνίου)
Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Δ. 67/2019
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Αρ. τηλεομοιότυπου:
E‐mail:

3
3.1

Τμήμα Δασών, Τ.Θ. 24136, 1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
+357 22805528, +357 22805512, +357 99644556
+357 22805542
aantoniou@fd.moa.gov.cy

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο τίτλος του Διαγωνισμού είναι:

«Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ενός Σταδίου για τους Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου
Ακάμα».
Ο τίτλος αυτός θα πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

4
4.1

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ακάμας – Μια μοναδική προστατευόμενη, φυσική περιοχή της Κύπρου. Οι κόμβοι διευκολύνσεων / υπηρεσιών
που θα δημιουργηθούν αποτελούν τη βάση για την οργάνωση της διαχείρισης των επισκεπτών. Θα παρέχεται
ποιοτική ενημέρωση στους χιλιάδες επισκέπτες του Ακάμα, αλλά θα είναι και σημεία ξεκούρασης από την
ευχάριστη αλλά κοπιώδη, περιπλάνηση στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Πρώτιστα, στοχεύουν στη σημαντική
άμβλυνση της πίεσης που ασκείται στα ευαίσθητα τοπικά οικοσυστήματα από τους επισκέπτες, με τη
σχεδιασμένη οργάνωση της επισκεψιμότητας και προστασία από ασύμβατες ανθρώπινες δραστηριότητες.
Κάποιοι από τους Κόμβους αυτούς θα αποτελούν για τους επισκέπτες τις εισόδους και εξόδους της φυσικής
αυτής περιοχής στην οποία θα βιώνουν μία αξέχαστη εμπειρία. Αναμένεται ότι οι υποδομές που θα
δημιουργηθούν θα συμβάλουν στην ενίσχυση αυτής της όμορφης εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό, η αρχιτεκτονική
των υποδομών θα πρέπει επίσης να συμβάλλει προς το στόχο αυτό. Οι μελέτες πρέπει να σέβονται το τοπίο,
την ιδιαίτερη φυσιογνωμία, την ιστορία, την παράδοση και το προστατευόμενο περιβάλλον της περιοχής.
Αναμένεται να σχεδιαστούν απλές αλλά ποιοτικές κατασκευές ικανές να γίνουν «πρότυπα κατασκευών» και για
άλλες προστατευόμενες περιοχές.

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τη μελέτη των υποδομών για τους πέντε (5) κόμβους όπως φαίνεται στον Πίνακας
2, καθώς και την χωροθέτηση των υποδομών για τους υπόλοιπους 9 κόμβους.

4.2

Οι ειδικοί στόχοι του διαγωνισμού συνοψίζονται ως ακολούθως:
α. Η χωροθέτηση των κατασκευών/υποδομών σε κάθε κόμβο με τρόπο που να εξυπηρετούν τις
λειτουργίες και απαιτήσεις για τις οποίες προορίζονται.
β. Η ένταξη στη φυσιογνωμία της περιοχής, η μορφολογία, η κλίμακα και τα υλικά κατασκευής των
προτεινόμενων κατασκευών/υποδομών, θα πρέπει να σέβονται απόλυτα την ιδιαίτερη φυσιογνωμία,
το τοπίο και το χαρακτήρα της περιοχής αναδεικνύοντας τα φυσικά χαρακτηριστικά γνωρίσματά της.
γ. Η επίδραση στο περιβάλλον της περιοχής που θα προκληθεί από την, έστω και μικρή, κατάληψη ενός
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ποσοστού του εμβαδού από τις κατασκευές, αλλά και από τις κατασκευαστικές εργασίες που θα
απαιτηθούν, θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό.
δ. Η διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης και των άλλων εξωτερικών χώρων θα πρέπει να
προσαρμόζεται με το τοπίο και με τα περιβάλλοντα φυσικά οικοσυστήματα λαμβάνοντας υπόψη το
μη επηρεασμό της αισθητικής του τοπίου και της θέα, από και προς τους κόμβους.
ε. Οι απαιτήσεις των κατασκευών σε υπηρεσίες υποδομής, όπως ενέργεια, υδροδότηση, αποχέτευση,
διαχείριση αποβλήτων απόρριψη απορριμμάτων κ.λπ. θα πρέπει αντιμετωπιστούν με λύσεις φιλικές
προς το περιβάλλον.
στ. Τονίζεται ότι, εκτός από τον Κόμβο Αρ. 1 (Άσπρος Ποταμός) και τον Κόμβο Αρ. 13 (Λουτρά της
Αφροδίτης) οι υπόλοιποι Κόμβοι δεν θα είναι συνδεδεμένοι με το Ηλεκτρικό Δίκτυο της ΑΗΚ και
αναμένεται από τους διαγωνιζομένους να προτείνουν λύσεις, στα πλαίσια πάντα των ευρύτερων
στόχων του Έργου, οι οποίες θα ικανοποιούν τη λειτουργία των υποδομών.
4.3

Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να εξασφαλίσει την
καλύτερη δυνατή και ποιοτικότερη πρόταση ως προς τις αρχιτεκτονικές, χωροταξικές, τεχνολογικές,
περιβαλλοντικές, ενεργειακές, οικονομικές, χαμηλού κόστους συντήρησης και άλλες παραμέτρους και να
αναθέσει στο βραβευθέντα Αρχιτέκτονα την ολοκλήρωση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου.


Για περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα παρακαλώ ακολουθήστε τους
πιο κάτω συνδέσμους:

http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/fd61_gr/fd61_gr?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/523C67F6DE748DDCC22580840032C35A?OpenDocument

http://web.unep.org/unepmap/

5

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.1

Το Κτηριολογικό Πρόγραμμα όλων των Κόμβων περιγράφεται στο Παράρτημα 1.

5.2

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου, για τους 14 Κόμβους, με βάση τις ισχύουσες τιμές κατά την ημερομηνία
κατάθεσης της μελέτης, είναι €2.800.000,00, (Δυο Εκατομμύρια και Οκτακόσιες Χιλιάδες Ευρώ), μη
περιλαμβανομένων των Απρόβλεπτων και των Αυξήσεων Εργατικών και Υλικών και μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.

5.3

Το σχετικό έντυπο ανάλυσης προϋπολογισμού κόστους, που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3, θα πρέπει να
συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους.

5.4

Μελέτη της οποίας ο προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Κριτικής Επιτροπής, υπερβαίνει το 10% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης, κατά την εκτίμηση της Κριτικής Επιτροπής, δεν θα βραβεύεται με το πρώτο
βραβείο. Διευκρινίζεται ότι η υπέρβαση του προϋπολογισμού θα αφορά στο σύνολο και των 14 Κόμβων και όχι
τον προϋπολογισμό εκάστου Κόμβου.

5.5

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που μια πρόταση υπερβαίνει τον προϋπολογισμό μέχρι το 10% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους βραβευθέντες τη μείωση του
κόστους του Έργου στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, στα διάφορα στάδια μελετών. Ως εκ τούτου, στην
περίπτωση που η προμελέτη ή οποιαδήποτε επόμενη μελέτη δεν συνάδει με το αρχικό Κτηριολογικό
Πρόγραμμα και/ή την εκτιμώμενη αξία του Έργου και/ή την ισχύουσα νομοθεσία και/ή άλλες απαιτήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής, η προμελέτη και η οποιαδήποτε άλλη μελέτη θα επαναϋποβάλλεται.
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ΑΡΘΡΟ 6. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η Ελληνική.

6.2

Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.

7
7.1

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
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7.1.1

Αρχιτέκτονες που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ και οι οποίοι:
‐ είναι εγγεγραμμένοι στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και κατέχουν εν ισχύ ετήσια
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
ή
‐ είναι εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία
περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA), ή σε χώρες που έχουν υπογράψει και επικυρώσει συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. Νοείται ότι πριν την ανάθεση της μελέτης ο επιτυχών
αρχιτέκτονας θα πρέπει να ικανοποιεί τον περί ΕΤΕΚ Νόμο σε ότι αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του
αρχιτέκτονα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

7.1.2

Πολυεπιστημονικές ομάδες με συντονιστή και υπεύθυνο ομάδας αρχιτέκτονα, ο οποίος να ικανοποιεί τους
όρους της παραγράφου 7.1.1.

7.1.3

Γραφεία Μελετών και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), όπου ένας τουλάχιστον από τους μετόχους
είναι αρχιτέκτονας και ικανοποιεί την παράγραφο 7.1.1.

7.2

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

7.2.1
7.2.1.1

Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τις παρακάτω
προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική του κατάσταση:
Να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του, ή/και να μην υφίσταται παραδοχή του
για:
α. 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,
β. 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 του διαγωνιζόμενου,
γ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ. 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,
ε. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016,
στ. 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 αποκλεισμού διαγωνιζομένου από την Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζεται επίσης
όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή υπάρχει παραδοχή
του, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του διαγωνιζομένου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

7.2.1.2

Να μην έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των Συμμετοχών,

7.2.1.3

Να μην τελεί υπό πτώχευση, να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή να μην
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή να μην έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
να μην βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
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7.2.1.4

Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του,

7.2.1.5

Να μην έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους Οικονομικούς Φορείς, με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,

7.2.1.6

Να μην εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν.73(Ι)/2016,
που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

7.2.1.7

Να μην εμπίπτει σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 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,

7.2.1.8

Να μην έχει 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,

7.2.1.9

Να μην έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, αλλά και να μην έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και να είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.73(Ι)/2016.

7.2.2

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις
πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.

7.2.3

Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται τόσο από τον άλλο Αρχιτέκτονα του οποίου η συνεργασία είναι
απαραίτητη για σκοπούς ικανοποίησης της παραγράφου 10.1.4.1.1, όσον και από έκαστο των 6 Συμβούλων
οι οποίοι στελεχώνουν την Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα και καθορίζονται στην παράγραφο 10.1.

7.3

Περιορισμοί συμμετοχής:

7.3.1

Κανένα μέλος του Αγωνοθέτη ή της Αναθέτουσας Αρχής ή της Κριτικής Επιτροπής ή της Συντακτικής Επιτροπής
του Προγράμματος ή άλλης συμβουλευτικής ή τεχνικής Επιτροπής εμπλεκόμενης στο Διαγωνισμό δεν μπορεί
να συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στο Διαγωνισμό.

7.3.2

Κανένας δεν μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, εάν έχει οποιαδήποτε τρέχουσα επαγγελματική σχέση ή
σχέση ενεργούς οικονομικής εξάρτησης ή συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού ή άλλη ιδιάζουσα σχέση
εξάρτησης με τον Πρόεδρο ή μέλος της Κριτικής Επιτροπής.

7.3.3

Οι διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει να τύχουν οποιασδήποτε υποστήριξης άμεσης ή έμμεσης σε σχέση με το
Διαγωνισμό από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 7.3.1 και 7.3.2.

7.3.4

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και οι σύμβουλοι των εν
λόγω Επιτροπών δεν μπορούν να εργοδοτηθούν / συνεργαστούν με το γραφείο μελετών στο οποίο θα
ανατεθεί το έργο.
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ΑΡΘΡΟ 8. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

8.1

Η Κριτική Επιτροπή είναι επταμελής:

8.1.1

8.1.2







Πρόεδρος:
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου / Διευθυντής Τμήματος Δασών
Μέλη:
Κυριάκος Θεμιστοκλέους / Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Βύρων Ιωάννου / Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Χριστιάνα Καραγιώργη / Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Χρίστος Θεοδώρου / Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Άγις Ιακωβίδης / Εκπρόσωπος Ομάδας Μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης ΕΔΠ Ακάμα
Θωμάς Κυριάκου / Εκπρόσωπος Τμήματος Δασών
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8.2

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η αντικατάσταση ενός εκ των Μελών της Κριτικής Επιτροπής, ο αναπληρωτής θα
καθοριστεί από το φορέα από τον οποίο προέρχεται το Μέλος που πρέπει να αντικατασταθεί.

8.3

Γραμματέας Κριτικής Επιτροπής: Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής είναι ο κ. Ανδρέας Αντωνίου, Δασικός
Λειτουργός του Τμήματος Δασών. Ο Γραμματέας θα είναι παρών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής
των μελετών, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. Τα καθήκοντα του θα περιορίζονται στη γενική οργάνωση του
Διαγωνισμού και στην καταγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων και αποφάσεων της Κριτικής Επιτροπής.

8.4

Η Κριτική Επιτροπή, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για λήψη αποφάσεων, θα ελέγξει κατά πόσον οι μελέτες
που έχουν υποβληθεί πληρούν τους Όρους του Διαγωνισμού και αν έχουν συμπληρωθεί τα σχετικά έντυπα του
Διαγωνισμού.

8.5

Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να ενισχύεται από υπηρεσίες ειδικών Συμβούλων που θα μελετήσουν τις
υποβληθείσες μελέτες και θα ετοιμάσουν τις ανάλογες με τις ειδικότητές τους συμβουλευτικές εκθέσεις. Οι
υπηρεσίες αυτές είναι καθαρά συμβουλευτικής φύσεως και δεν δεσμεύουν τις αποφάσεις της Κριτικής
Επιτροπής. Σε περίπτωση που ζητηθεί μια τέτοια άποψη εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να προηγηθεί
συνεννόηση και συμφωνία με τον Αγωνοθέτη που θα αναλάβει να τους αποζημιώσει, εκεί και όπου χρειάζεται.

8.6

Επαγγελματικός Σύμβουλος για την ετοιμασία των εγγράφων του Διαγωνισμού είναι ο κ. Φίλιππος Ιωάννου /
Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ.

9
9.1

ΑΡΘΡΟ 9. ΒΡΑΒΕΙΑ
Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες με τα
ακόλουθα βραβεία και διακρίσεις, όπως υπολογίστηκαν στον προϋπολογισμό δαπάνης των πέντε (5) Κόμβων
που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό.

Α/Α
1
2
3
4
5
6

Βραβείο
1ο Βραβείο
2ο Βραβείο
3ο Βραβείο
Έπαινος
Έπαινος
Έπαινος

Ποσό (€)

35.000,00
26.250,00
17.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Σημαντική Σημείωση: Προτρέπονται οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να εγγραφούν έγκαιρα στο Ολοκληρωμένο
Συστήμα Οικονομικής και Διοικητικής Πληροφόρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (FIMAS) (Παράρτημα 17), για να
είναι δυνατή η καταβολή των ποσών που προβλέπονται ως βραβεία (Εθνικοί Προϋπολογισμοί του 2019).
9.2

Μετά την απονομή των πιο πάνω βραβείων και επαίνων οι μελέτες που θα βραβευθούν και διακριθούν θα
ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής για σκοπούς δημοσίευσης και έκθεσης. Κάθε μελετητής
διατηρεί την πνευματική ιδιοκτησία της μελέτης του.

9.3

Παρ’ όλο που η Κριτική Επιτροπή πρέπει να απονείμει τα βραβεία και τους επαίνους, σε περίπτωση που το
επίπεδο των μελετών δεν το επιτρέπει, τότε η Κριτική Επιτροπή δεν έχει υποχρέωση να απονείμει το πρώτο ή
οποιοδήποτε άλλο βραβείο ή έπαινο.

9.4

Στην περίπτωση που η Κριτική Επιτροπή απονείμει το πρώτο βραβείο, η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη
να αναθέσει στον διακριθέντα με το πρώτο βραβείο αρχιτέκτονα, εφόσον αυτός πληροί τα κριτήρια που
περιγράφονται στους παρόντες Όρους, στο Άρθρο 10.1.4., την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη του
έργου.

9.5

Τα χρηματικά ποσά για τα βραβεία και τους επαίνους θα καταβληθούν από τον Αγωνοθέτη το αργότερο εντός
δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής.

9.6

Στην περίπτωση ανάθεσης της μελέτης και επίβλεψης του έργου στον διακριθέντα με το πρώτο βραβείο
μελετητή, το ποσό του πρώτου βραβείου θεωρείται ως προκαταβολή έναντι της αμοιβής του μελετητή και
αφαιρείται από τις πρώτες τρεις πληρωμές.
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10 ΑΡΘΡΟ 10. ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ‐ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10.1 Ομάδα Μελετητών
Σημείωση: Με την υποβολή της μελέτης θα πρέπει να υποβληθεί, ταυτόχρονα, σε κλειστό φάκελο και η σύνθεση της ομάδας
των μελετητών του έργου (Παράρτημα 5) η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ειδικότητες στον πιο κάτω πίνακα με τους
αντίστοιχους ρόλους:
Πίνακας 1: Ειδικότητες, ρόλος και ποσοστά αμοιβής της Ομάδας Μελετητών

Μελετητές

Ρόλος στην Ομάδα Έργου
Επικεφαλής Έργου ‐ «Υπεύθυνος Ομάδας
Μελετητών Αρχιτέκτονα»

Αρχιτέκτονας
Ειδικός σε θέματα Φυσικού
Περιβάλλοντος

Σύμβουλος 1

Αρχιτέκτονας Τοπίου

Σύμβουλος 2

Πολιτικός Μηχανικός

Σύμβουλος 3

Μηχανολόγος Μηχανικός

Σύμβουλος 4

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Σύμβουλος 5

Επιμετρητής Ποσοτήτων

Σύμβουλος 6

10.1.1.1 Οι πιο πάνω Σύμβουλοι (2‐6), εκτός από τον Ειδικό σε θέματα Φυσικού Περιβάλλοντος (Σύμβουλος 1), θα
πρέπει να ικανοποιούν τον περί ΕΤΕΚ Νόμο σε ότι αφορά την άσκηση του επαγγέλματός τους στην Κυπριακή
Δημοκρατία και να προσκομίσουν τα απαραίτητα Πιστοποιητικά πριν από την υπογραφή της Σύμβασης.
10.1.1.2 Ο Ειδικός σε θέματα Φυσικού Περιβάλλοντος (Σύμβουλος 1), μπορεί να είναι απόφοιτος του Δασικού
Κολλεγίου Κύπρου ή κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος, ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου στη
Δασολογία ή στη Βιολογία ή στην Οικολογία ή στη Θαλάσσια Βιολογία ή άλλο αντίστοιχο Κλάδο της
Επιστήμης.
10.1.1.3 Στην Ομάδα Έργου, για τις ειδικότητες των Συμβούλων 1 – 6, μπορεί κάποιος Ειδικός να έχει μέχρι και 2
ρόλους εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της κάθε ειδικότητας ξεχωριστά.
10.1.2 Έτη εμπειρίας Ομάδας Μελετητών
10.1.2.1 Οι Σύμβουλοι (1‐6) της Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 5 χρόνια
σχετικής εμπειρίας έκαστος.
10.1.3 Έλεγχος Προϋποθέσεων
Για την απονομή του πρώτου βραβείου, ο Αρχιτέκτονας θα πρέπει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή δεόντως
συμπληρωμένα τα Παραρτήματα 6 ‐ 8 όπως επεξηγούνται πιο κάτω, εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία
της επιστολής που ο Αρχιτέκτονας θα λάβει από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 9.4.
10.1.3.1 Παράρτημα 5: ‐ Πίνακας Στελέχωσης Ομάδας Μελετητών, να συμπληρωθεί δεόντως με τα ονόματα των
Συμβούλων 1 – 6.
10.1.3.2 Παράρτημα 6: ‐ Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικής Κατάστασης, να συμπληρωθεί και υπογραφεί δεόντως:




Από τον επιτυχόντα Αρχιτέκτονα
Αν απαιτείται, να συμπληρωθεί και από τον άλλο Αρχιτέκτονα του οποίου η συνεργασία είναι απαραίτητη για
σκοπούς ικανοποίησης των παραγράφων 10.6.1.1.
Από έκαστο των Συμβούλων 1 ‐ 6 οι οποίοι στελεχώνουν την Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα.

10.1.4 Εμπειρία μελών της Ομάδας Μελετητών
10.1.4.1 Εμπειρία Αρχιτέκτονα
(Σημαντική Σημείωση (βλ. 10.1.4.1.1): Αν ο Επιτυχών Αρχιτέκτονας δεν πληροί τα πιο κάτω κριτήρια, για να
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μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο που είναι η υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να εντάξει στην
ομάδα του, Αρχιτέκτονα ο οποίος πληροί τα πιο κάτω ελάχιστα κριτήρια εμπειρίας όπως αυτά αναφέρονται
στα σημεία 10.1.4.1.1 ‘α’ και 10.1.4.1.1 ‘β’).
10.1.4.1.1 Ο Αρχιτέκτονας πέραν του Δικαιώματος Συμμετοχής που περιγράφεται στο Άρθρο 7, θα πρέπει να πληροί
τα ελάχιστα κριτήρια εμπειρίας (α) και (β) όπως πιο κάτω:
α. Θα πρέπει να έχει παράσχει πλήρεις υπηρεσίες:
Μελέτη, Επίβλεψη και Διαχείριση Συμβολαίου ενός ολοκληρωμένου αρχιτεκτονικό έργου (βάσει της παρ. 10.1.4.5.1α),
συνολικής δαπάνης άνω των €700.000 (επτακοσίων χιλιάδων ευρώ) χωρίς ΦΠΑ.
β. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια εμπειρίας ως Αρχιτεκτονας.
Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας του Αρχιτέκτονα θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ακόλουθα Παραρτήματα:
Παράρτημα 7: Βιογραφικό Σημείωμα και
Παράρτημα 8: Βεβαίωση Εργοδότη / Ιδιοκτήτη για την Επιτυχή Υλοποίηση Έργου που θα αποδεικνύεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 10.1.4.1.1. ‘α’.
10.1.4.2 Σύστασης Νομικής Οντότητας
Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η συμμετοχή επιπρόσθετου Αρχιτέκτονα για την πλήρωση των ελάχιστων κριτήριων
εμπειρίας, οι εν λόγω Αρχιτέκτονες είναι υποχρεωμένοι να περιβληθούν με τη νομική μορφή εταιρείας με βάση τον
Περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113) ή του συνεταιρισμού με βάση τον περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων
Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Κεφ. 116) πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών
Συμβούλων Μελετητών, και να υποβάλουν το σχετικό έγγραφο στην Αναθέτουσα Αρχή.
10.1.4.3 Εμπειρία Συμβούλου 1
10.1.4.3.1 Ο πιο κάτω Σύμβουλος ο οποίος στελεχώνει την Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα (παρ. 10.1):‐
Σύμβουλος 1: Ειδικός σε θέματα Φυσικού Περιβάλλοντος
α. Θα πρέπει να έχουν στο ενεργητικό τους την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της ειδικότητας
του (μελέτη/ παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επίβλεψη) για ένα υλοποιημένο έργο, δαπάνης άνω
των €50.000 (πενήντα χιλιάδων ευρώ) χωρίς ΦΠΑ.
β. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια σχετικής εμπειρίας έκαστος.
10.1.4.4 Εμπειρία Συμβούλου 2
10.1.4.4.1 Ο πιο κάτω Σύμβουλος ο οποίος στελεχώνει την Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα (παρ. 10.1):‐
Σύμβουλος 2: Αρχιτέκτονας Τοπίου
α. Θα πρέπει να έχει στο ενεργητικό του την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της ειδικότητας
του (μελέτη/ παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επίβλεψη) για ένα υλοποιημένο έργο, δαπάνης άνω
των €100.000 (εκατό χιλιάδων ευρώ) χωρίς ΦΠΑ.
β. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια σχετικής εμπειρίας.
10.1.4.5 Εμπειρία Συμβούλων 3 ‐ 6.
10.1.4.5.1 Οι πιο κάτω Σύμβουλοι οι οποίοι στελεχώνουν την Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα (παρ. 10.1):‐
Σύμβουλος 3: Πολιτικός Μηχανικός 10.1.4.5.1 α
Σύμβουλος 4: Μηχανολόγος Μηχανικός
Σύμβουλος 5: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Σύμβουλος 6: Επιμετρητής Ποσοτήτων
α. Θα πρέπει να έχουν στο ενεργητικό τους έκαστος, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της
ειδικότητας τους (μελέτη/ παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επίβλεψη) για ένα υλοποιημένο παρόμοιο
(βάσει της παρ. 10.7) οικοδομικό έργο, δαπάνης άνω των €700.000 (επτακοσίων χιλιάδων ευρώ) χωρίς ΦΠΑ.
β. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια σχετικής εμπειρίας έκαστος.
10.1.4.6 Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν για τους Συμβούλους 1‐6
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Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων που αφορούν τους Συμβούλους (1 ‐ 6), ο Επιτυχών Αρχιτέκτονας, θα πρέπει να
υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκαστο Σύμβουλο δεόντως συμπληρωμένα τα Παραρτήματα 7 και 8 εντός δύο
(2) εβδομάδων από την ημερομηνία της επιστολής που θα λάβει από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως καθορίζεται στο
Άρθρου 9.4.
10.1.4.7 Όλοι όσοι θα στελεχώσουν την Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα θα τύχουν της έγκρισης της Αναθέτουσας
Αρχής πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών.
10.1.4.8 Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την Έκθεση και τις εισηγήσεις της Κριτικής Επιτροπής, έχει το δικαίωμα
να ζητήσει από το βραβευθέντα Μελετητή/Μελετητές να προβεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε
μετατροπές στη μελέτη του για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της.
10.1.4.9 Ο βραβευθείς Μελετητής θα πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με την πρόνοια του Άρθρου 5 των παρόντων
Όρων.
10.1.4.10 Η δέσμευση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον βραβευθέντα Μελετητή ισχύει για πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής. Μετά την παρέλευση του χρονικού
διαστήματος των πέντε (5) ετών, η Αναθέτουσα Αρχή αποδεσμεύεται από τις υποχρεώσεις της προς το
βραβευθέντα.
10.1.4.11 Σε περίπτωση που ικανοποιούνται οι Όροι Προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και η Αναθέτουσα
Αρχή αποφασίσει να προχωρήσει με την υλοποίηση του Έργου, θα αναθέσει στον επιτυχόντα Μελετητή α)
την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης, β) την ετοιμασία των όρων του διαγωνισμού για τα
κατασκευαστικά Έργα, γ) τη συμμετοχή ως Σύμβουλος του Τμήματος Δασών στην Αξιολόγηση των
Προσφορών και δ) την επίβλεψη εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής των κατασκευαστικών και άλλων
συναφών εργασιών μέχρι την τελική παραλαβή του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή,
συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών αποκατάστασης του Τοπίου.
10.1.4.12 Ο Μελετητής Αρχιτέκτονας ‐ Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα, με τους Συμβούλους του, θα
αναλάβει την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής Μελέτης και την Επίβλεψη του Έργου, το οποίο αποτελείται
συνολικά από τους 14 Κόμβους Υποδομών όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη σύμφωνα
με τα έγγραφα και το νομικό πλαίσιο του Διαγωνισμού.
10.1.4.13 Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Συμβούλων Μελετητών, θα ζητηθεί από τον επιτυχόντα
Μελετητή όπως προσκομίσει τη Συμφωνία των συμβαλλόμενων Αρχιτεκτόνων (αν απαιτείται) σύμφωνα με
το περιεχόμενο του Άρθρου 10.1.4.2.
Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, απαιτείται όπως τα Μέλη της Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα,
υποβάλουν ξεχωριστά ο καθένας, αποδεικτικά της εγγραφής τους σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται
στη χώρα εγκατάστασης τους, στο επαγγελματικό μητρώο που ορίζεται στο Άρθρο 30, παράγραφος 3 της
Κοινοτικής Οδηγίας 92/50, ή να προσκομίσουν πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι δικαιούνται να
αναλάβουν παρόμοια Έργα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας τους. Οφείλουν ακόμη,
να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
(ΕΤΕΚ) όπου εφαρμόζεται.
10.1.4.14 Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της επιλεγείσας Μελέτης και την
Επίβλεψη του Έργου, θα είναι η Ελληνική.
10.1.4.15 Η συνολική αμοιβή του Αρχιτέκτονα/νων και της υπόλοιπης Ομάδας Μελετητών Έργου Αρχιτέκτονα στην
οποία θα ανατεθεί το Έργο περιγράφεται στη «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών» η
οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα 4 καθώς και στον Πίνακας 1.
10.1.4.16 Η συνολική αμοιβή θα καλύπτει τις υπηρεσίες και υποχρεώσεις του Αρχιτέκτονα/νων και της υπόλοιπης
Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα, όπως περιγράφονται στη «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων
Μελετητών» ‐ Παράρτημα 4 (Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά στην ερμηνεία των όρων του
Διαγωνισμού υπερισχύουν οι όροι της Συμβάσης όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 4):
α. Ανάπτυξη όλων των πτυχών της επιλεγείσας πρότασης με ενσωμάτωση των σχολίων της Κριτικής Επιτροπής
καθώς και σε διαβούλευση με το Διευθυντή Έργου, περιλαμβανομένου του θέματος ελέγχου και ρύθμισης
του Προϋπολογισμού του Έργου εντός του πλαισίου που περιγράφεται στο Άρθρο 5.
β. Σε συνεργασία και με τον Αρχιτέκτονα Τοπίου, Ειδικό σε θέματα Φυσικού Περιβάλλοντος, Πολιτικό Μηχανικό,
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό και τον Επιμετρητή Ποσοτήτων, διεξοδική προετοιμασία και
εκπόνηση όλων των απαραίτητων Σχεδίων, Εγγράφων και Πινάκων, για προκήρυξη όλων των διαγωνισμών
που θα κριθούν απαραίτητοι για την εκτέλεση του Έργου.
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γ. Παροχή απαραίτητων πληροφοριών (πχ: είδη υλικών, απαιτήσεις εκσκαφών, επιχωματώσεων, εκτιμώμενη
διάρκεια απαιτούμενων κατασκευαστικών εργασιών, ενδεικτικό πρόγραμμα κατασκευαστικών εργασιών,
εκτίμηση αναγκών χώρων εργοταξίου, μέτρα επαναφοράς/αποκατάστασης τοπίου μετά από τις
κατασκευαστικές εργασίες, κ.α.), στη μορφή που αυτές ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή για σκοπούς
προώθησης και αξιοποίησης στα πλαίσια εκπόνησης της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης η οποία
θα συντρέχει με την διαδικασία μελέτης και σχεδιασμού του έργου (Ενδέχεται κάποια από τα στοιχεία να
ζητηθούν μέσα στον 1ο μήνα από την ανακοίνωση της βράβευσης).
δ. Συνεργασία για σκοπούς συντονισμού, εκεί και όπου χρειάζεται, με την ομάδα σχεδιασμού του οδικού
δικτύου, όπου αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.
ε. Περαιτέρω επεξεργασία και επιβεβαίωση δεδομένων από όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου, όπως ορίζεται στο
Παράρτημα 4 και στη συνέχεια ενσωμάτωση τους στο Κτηριολογικό Πρόγραμμα.
στ. Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Σχεδίων σχετικών με την χωροθέτηση και κατασκευή των εγκαταστάσεων
στους Κόμβους, καθώς επίσης και την εσωτερική διαρρύθμιση τους.
ζ. Σχεδιασμός επαναφοράς/αποκατάστασης του Τοπίου, όπου αυτό θα επηρεαστεί από τις εργασίες
κατασκευής.
η. Ανάπτυξη όλων των απαραίτητων Πληροφοριών, Μελετών και Σχεδίων (π.χ. αρχιτεκτονικών,
κατασκευαστικών, λειτουργικού σχεδιασμού, ακουστικής, αρχιτεκτονικής τοπίου κ.λπ.) που αφορούν στο
Έργο.
θ. Προετοιμασία και υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών και προκαταρκτικής μελέτης κόστους και ανάλυσης
ελέγχου προϋπολογισμού, σε συνεργασία με τον Επιμετρητή Ποσοτήτων και τον Διευθυντή Έργου.
ι. Σε συνεργασία και με τον Αρχιτέκτονα Τοπίου, Ειδικό σε θέματα Φυσικού Περιβάλλοντος, Πολιτικό Μηχανικό,
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό, υποβολή εισηγήσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή όσον
αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη της συνολικής Μελέτης του Έργου λαμβάνοντας υπόψη θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και αειφορίας.
ια. Διαβούλευση με το Διευθυντή Έργου για την αναθεώρηση των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής.
ιβ. Προσαρμογές στο Κτηριολογικό Πρόγραμμα και οριστικοποίηση του, λαμβανομένων υπόψη στοιχείων που
θα αφορούν την παρουσία και λειτουργία του Έργου.
ιγ. Αυστηρή τήρηση του Χρονοδιαγράμματος, λόγω και των δεσμεύσεων της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες
προκύπτουν από τους όρους χρηματοδότησης του Έργου.
ιδ. Εμπρόθεσμη υποβολή των απαραίτητων σχεδίων και στοιχείων για την έκδοση των απαιτούμενων Αδειών.
ιε. Προετοιμασία των Κατασκευαστικών Λεπτομερειών από όλους τους Μελετητές Ομάδας Αρχιτέκτονα
(Συμβούλους και τους Εμπειρογνώμονες). Σημειώνεται ότι η «Αναθέτουσα Αρχή» θα παρέχει στον Επιτυχών
Αρχιτέκτονα τις επιπρόσθετες πληροφορίες (π.χ. Κατάλογος εγκεκριμένων προϊόντων που θα πωλούνται στα
αναψυκτήρια, κατάλογος προϊόντων που θα πωλούνται στα καταστήματα τοπικών προϊόντων (souvenir shop)
κ.λπ.) που θα απαιτηθούν για να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό.
ιστ. Σε συνεργασία και με τον Αρχιτέκτονα Τοπίου, Ειδικό σε θέματα Φυσικού Περιβάλλοντος, Πολιτικό Μηχανικό,
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό και τον Επιμετρητή Ποσοτήτων οριστικοποίηση των Τεχνικών
Προδιαγραφών και διαβούλευση με το Διευθυντή Έργου για θέματα εξειδικευμένου εξοπλισμού των Κόμβων
λαμβάνοντας υπόψη θέματα εξοικονόμησης Ενέργειας, Νερού και Αειφορίας.
ιζ. Διαρκής παρακολούθηση του κόστους του Έργου σε συνεργασία με τον Επιμετρητή Ποσοτήτων και το
Διευθυντή Έργου.
ιη. Υποβολή ανάλυσης και Έκθεσης Κόστους για το Έργο σε συνεργασία με τον Επιμετρητή Ποσοτήτων και μέσω
του Διευθυντή Έργου.
ιθ. Σύμβουλος στην αξιολόγηση των Προσφορών, σε συνεργασία με τους Εντεταλμένους της Αναθέτουσας Αρχής,
για τη Σύμβαση Κατασκευής Έργου και τις Συμβάσεις Διορισμένων Υπεργολαβιών/ Προμηθειών και υποβολή
ξεχωριστών Εκθέσεων και εισηγήσεων προς τον Εργοδότη, μέσω του Διευθυντή Έργου, προκειμένου να
επιτευχθεί ο διορισμός των κατάλληλων Εργολάβων/Υπεργολάβων.
κ. Διαχείριση της Σύμβασης Έργου και Επίβλεψη του Έργου μέχρι την αποπεράτωσή του.
κα. Παροχή πληροφοριών στον Κυρίως Εργολάβο και τους Υπεργολάβους εφόσον και όταν τις χρειάζονται, σε
συνεργασία και με τον Αρχιτέκτονα Τοπίου, Ειδικό σε θέματα Φυσικού Περιβάλλοντος, Πολιτικό Μηχανικό,
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό, λαμβάνοντας υπόψη θέματα εξοικονόμησης Ενέργειας,
Νερού και Αειφορίας.
κβ. Σε συνεργασία και με τον Επιμετρητή Ποσοτήτων, τον Πολιτικό Μηχανικό, τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και το
Μηχανολόγο Μηχανικό, διαχείριση του Τελικού Λογαριασμού και υποβολή Έκθεσης, μέσω του Διευθυντή
Έργου, σχετικά με την πλήρη αποπεράτωση του Έργου.
κγ. Σε συνεργασία και με τον Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό σε θέματα
Ενέργειας και Αειφορίας, υποβολή τελικών αποτυπωτικών σχεδίων του Έργου, όπως αυτά θα
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οριστικοποιηθούν κατά την κατασκευή.
Η εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων (περιβαλλοντική, πολεοδομική ή οποιαδήποτε άλλη άδεια ) είναι
ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
10.1.5 Για μετάβαση από το ένα Στάδιο Εργασίας στο επόμενο όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα 4, θα πρέπει να
εξασφαλίζονται εγκρίσεις από τον Εργοδότη μέσω του Διευθυντή Έργου.
10.1.6 Οι Μελετητές θα υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Εργοδότη, χωρίς επιπλέον κόστος, έντυπα και ψηφιακά
αντίγραφα με τις ολοκληρωμένες σειρές εγγράφων για τα διάφορα Στάδια Εργασίας όπως προβλέπεται στη
Σύμβαση (Παράρτημα 4).
10.1.7 Οι Μελετητές θα υποχρεούνται να παράσχουν στον Εργοδότη έως πέντε (5) ολοκληρωμένες σειρές εγγράφων
με σκοπό την προκήρυξη των διαφορετικών Διαγωνισμών για την υλοποίηση του Έργου.
10.1.8 Πρόσθετοι Όροι
α. Σε περίπτωση που ο επιτυχών Αρχιτέκτονας/ες δεν διατηρεί γραφείο στην Κύπρο, θα κληθεί να συστήσει,
δραστηριοποιήσει και διατηρήσει γραφείο στην Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών που θα υπογραφεί για την υλοποίηση του Έργου.
β. Εναλλακτικά ο επιτυχών Αρχιτέκτονας/ες θα πρέπει να προχωρήσει στη σύναψη συνεργασίας με τοπικό
Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Κύπρο για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων
Μελετητών που θα υπογραφεί για την υλοποίηση του Έργου. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις κατά το στάδιο
της κατασκευής /επίβλεψης του Έργου, απαιτείται η παρουσία όλων των ειδικοτήτων των Συμβούλων 1 – 6
βάσει της παραγράφου 10.1 στην Κύπρο.
10.1.9 Σε όλες τις περιπτώσεις (Κύπριου ή ξένου Αρχιτέκτονα) απαιτείται επίσης από τον επιλεχθέντα Αρχιτέκτονα,
να διασφαλίσει τη μόνιμη παρουσία Αρχιτέκτονα ή Μηχανικού στο εργοτάξιο καθ’ όλη τη διάρκεια της
κατασκευής επίβλεψης του Έργου, με δική του ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση.
10.1.10 Οι απαιτήσεις των άρθρων 11.13 και 11.14 περιγράφονται και στη σχετική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
Συμβούλων Μελετητών η οποία περιλαμβάνεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού.
10.1.11 Τόσο ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα όσο και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Μελετητών
Αρχιτέκτονα που θα έχουν κρίσιμο ρόλο στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών είναι
απαραίτητο να επιβεβαιώσουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν στην ελληνική γλώσσα.
Στην περίπτωση της απουσίας τέτοιας γνώσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην Ομάδα Μελετητών
Αρχιτέκτονα με δική του ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση, ένα εγκεκριμένο μεταφραστή‐διερμηνέα που θα
είναι μόνιμο μέλος της Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης
για την υλοποίηση του Έργου, χωρίς επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.
10.1.12 Η Αναθέτουσα Αρχή δίνατε να επιλέξει Διευθυντή Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δίνατε να διορίσει επίσης
Σύμβουλο σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και σε θέματα Ενέργειας και Αειφορίας του Έργου. Η Ομάδα
Μελετητών Αρχιτέκτονα θα συνεργαστεί σε όλα τα στάδια του Έργου με το Διευθυντή Έργου και με τους
Συμβούλους που θα επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή.
10.1.13 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει σε οποιοδήποτε στιγμή, Ειδικό Σύμβουλο για
οποιοδήποτε θέμα κρίνει, με τον οποίο η Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα είναι υποχρεωμένη να
συνεργάζεται.
10.1.14 Αν ο μελετητής παραλείψει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες οποιονδήποτε Άρθρων, τότε η Αναθέτουσα Αρχή
έχει το δικαίωμα να αποδεσμευτεί από τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι του βραβευθέντα.
10.1.15 Νοείται ότι, αν οι μετατροπές είναι ουσιώδεις και, κατά τη γνώμη του αρχιτέκτονα ή του Αγωνοθέτη,
αλλοιώνουν ουσιαστικά τη μελέτη που βραβεύτηκε, τότε ο μελετητής μπορεί να αποταθεί στην Κριτική
Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει τελεσίδικα για το θέμα αυτό.
10.2 Αμοιβή Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα
10.2.1 Για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, της μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου και την ετοιμασία των
εγγράφων, την επίβλεψη και τη διαχείριση Συμβολαίου του Έργου, η συνολική αμοιβή της Ομάδας Μελετητών
που καθορίζεται στην παράγραφο 10.1, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος εγγράφου, θα είναι
9% στο Ποσό της Σύμβασης Έργου (χωρίς ΦΠΑ). Οι πληρωμές θα είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες του εγγράφου
της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών (Παράρτημα Α02 του Παραρτήματος 4) που θα
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υπογραφεί με την Αναθέτουσα Αρχή.
10.2.2 Επαφίεται στην ευχέρεια των επιτυχόντων να στελεχώσουν την Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα με επιπλέον
σύμβουλους / εμπειρογνώμονες πέραν αυτών που απαιτείται. Η συμμετοχή επιπλέον συμβούλων /
εμπειρογνωμόνων στην Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα δεν θα μεταβάλει το ποσοστό αμοιβής του 9%.
10.2.3 Σε περίπτωση που ο διακριθείς με το πρώτο βραβείο μελετητής, στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, δεν έχει στο
ενεργητικό του ένα τουλάχιστον υλοποιημένο έργο δαπάνης άνω των €700.000,00 (ύψος δαπάνης έργου) ή
10ετή πείρα, τότε η Αναθέτουσα Αρχή, αφού συμβουλευτεί την Κριτική Επιτροπή, έχει το δικαίωμα, πριν από
την υπογραφή του συμβολαίου, να απαιτήσει από τον βραβευθέντα μελετητή να συνεργαστεί για την
εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη του έργου με άλλο εγγεγραμμένο αρχιτέκτονα, ο οποίος θα πρέπει
να πληροί την πιο πάνω προϋπόθεση και τον οποίο θα υποδείξει ο βραβευθείς και θα εγκρίνει ο εργοδότης.
Σε τέτοια περίπτωση οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη δεν θα επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

11 ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
11.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα
από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της
Κυπριακής Δημοκρατίας (www.eprocurement.gov.cy).
11.2 Οι ενδιαφερόμενοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Σύστημα προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του
Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να
προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού.
11.3 Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Σύστημα μπορούν να το πράξουν ακολουθώντας τις οδηγίες στο
Σύστημα χωρίς καμία χρέωση. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να
επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου +357 22 60 50 50.

12 ΑΡΘΡΟ 12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
12.1. Τα Παραρτήματα των Όρων Προκήρυξης τα οποία αποτελούν έγγραφα του Διαγωνισμού, παρουσιάζονται στον
«Πίνακα Παραρτημάτων» του παρόντος εγγράφου.
12.2. Το Τμήμα Δασών παρέχει στους διαγωνιζόμενους τα πιο πάνω δεδομένα μόνο για τη συγκεκριμένη μελέτη. Το
δικαίωμα χρήσης του υλικού αυτού ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή. Αντιγραφή ή χρήση του συνόλου του υλικού
ή μέρους αυτού για άλλη χρήση εκτός του παρόντος Διαγωνισμού απαγορεύεται.

13 ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
13.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε μικρής έκτασης προσθήκες, διορθώσεις ή τροποποιήσεις επί των
Εγγράφων του Διαγωνισμού, τις οποίες θα δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος
Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (e‐Procurement) εντός της
καθορισμένης προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1.11.
13.2 Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τα Έγγραφα Διαγωνισμού,
πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1.11.
Τα αιτήματα για διευκρινίσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω της σχετικής λειτουργίας του Συστήματος Σύναψης
Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (e‐Procurement), στο χώρο του Διαγωνισμού.
Στο στάδιο αυτό ο κωδικός αναφοράς των διαγωνιζόμενων δεν πρέπει να εμφανίζεται πουθενά.
13.3 Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις ζητηθούν σύμφωνα με τα
πιο πάνω, η Αναθέτουσα Αρχή δημοσιεύει συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινιστικές απαντήσεις στο
Σύστημα εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1.11, ενώ σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται αυτόματα προς
όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν συσχετιστεί με το Διαγωνισμό.
13.4 Οι διαγωνιζόμενοι σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να επικαλεστούν προφορικές απαντήσεις που παρέχονται
από οποιονδήποτε. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται από οποιεσδήποτε προφορικές απαντήσεις.
13.5 Όλες οι διευκρινίσεις θα αποτελέσουν τμήμα των Εγγράφων του Διαγωνισμού.
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14 ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
14.1 Η ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών φαίνεται στα «Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού», στην παρ. 1.12 των
παρόντων Όρων Προκήρυξης.
14.2 Ο τόπος υποβολής των συμμετοχών φαίνεται στα «Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού», στην παρ. 1.13.
14.3 Η υποβολή των συμμετοχών δεν μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη η ταυτότητα των Μελετητών. Στην περίπτωση που οι μελέτες
παραδοθούν από εταιρείες μεταφοράς δεμάτων και αυτές απαιτήσουν την αναγραφή διεύθυνσης αποστολέα,
ως τέτοια θα πρέπει να αναγράφεται άλλη διεύθυνση εκτός του γραφείου των Μελετητών.
14.4 Με την παράδοση κάθε συμμετοχής θα εκδίδεται ανώνυμη αριθμημένη απόδειξη παραλαβής στην οποία θα
σημειώνεται και η ώρα παράδοσης.
14.5 Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή της Αναθέτουσας Αρχής εντός της ημερομηνίας που
αναφέρεται στα «Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού», στην παρ. 1.12 των παρόντων Όρων Προκήρυξης. Σε
περίπτωση που μια μελέτη παραδοθεί καθυστερημένα, η Κριτική Επιτροπή θα εξετάζει τους λόγους της
καθυστέρησης της παράδοσης της. Η μελέτη θα γίνεται αποδεκτή για αξιολόγηση μόνο στην περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι ο διαγωνιζόμενος δεν είχε καμία ευθύνη για την καθυστέρηση και η συμμετοχή παραδόθηκε
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται στα «Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού»,
στην παρ. 1.12 των παρόντων Όρων Προκήρυξης.
14.6 Όλες οι υποβληθείσες συμμετοχές θα ανοιχθούν αφού παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος των τριών (3)
ημερών.

15 ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η υποβολή όλων όσων αναφέρονται πιο κάτω είναι υποχρεωτική για όλους τους διαγωνιζόμενους.
15.1 Φάκελος Ταυτότητας
α. Παράρτημα 5: Πίνακας Στελέχωσης Ομάδας Μελετητών: Να συμπληρωθεί με τα ονόματα όλων των
Συμβούλων (Σύμβουλοι 1‐9 (Παρ.10.1))Με την υποβολή της μελέτης θα πρέπει να υποβληθεί, στον κλειστό
φάκελο και η σύνθεση της ομάδας των μελετητών του έργου η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις
ειδικότητες που φαίνονται στον Πίνακας 1.
β. Παράρτημα 9, – Δήλωση Συμμετοχής και Ταυτότητα Διαγωνιζόμενου να συμπληρωθεί δεόντως και να
υπογραφεί από το διαγωνιζόμενο Αρχιτέκτονα.
γ. Τα πιο πάνω Παραρτήματα 5 και 9 πρέπει να υποβληθούν σε ξεχωριστό κλειστό αδιαφανή «Φάκελο
Ταυτότητας».
15.2 Σχέδια
15.2.1 Θα υποβληθούν 7‐9 Πινακίδες (Α1) με το πιο κάτω περιεχόμενο:

Πίνακας 2:Αριθμός, Μέγεθος και Περιεχόμενα Πινακίδων

Αριθμός Πινακίδας
(Μέγεθος Α1)

1
2α (και 2β προαιρετικά) *
3
4α (και 4β προαιρετικά) *
5
6

Περιεχόμενα Πινακίδας
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (CONCEPT)
ΑΣΠΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
ΛΑΡΑ – ΙΝΝΕΙΑ
ΑΒΑΚΑΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΡΑΣ
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Συνοπτική Παρουσίαση των
υπολοίπων εννέα (9) Κόμβων

7

* Για τους Κόμβους στον Άσπρο Ποταμό και Λάρα – Ίννια, μπορούν να
υποβληθούν μέχρι 2 πινακίδες για τον κάθε ένα

15.2.2 Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν όπως περιγράφεται στον πιο πάνω πίνακα, σε οριζόντιες
πινακίδες (σκληρές επίπεδες επιφάνειες / πανέλα) μεγέθους Α1, με πρόβλεψη ώστε να είναι δυνατή η
ανάρτησή τους.
15.2.3 Όλα τα υποβαλλόμενα σχέδια πρέπει να χρησιμοποιούν το μετρικό σύστημα μέτρησης.
15.2.4 Ο τρόπος παρουσίασης και η κλίμακα στην κάθε πινακίδα είναι ελεύθερα εκτός εκεί που καθορίζονται. Στις
πινακίδες αυτές οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να παρουσιάσουν διαγράμματα, σκαριφήματα κ.ά. που να
επεξηγούν την πρότασή τους με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο.
15.2.5 Κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει τα ακόλουθα σχέδια στις κλίμακες που καταγράφονται
στον πιο κάτω Πίνακα.
Πίνακας 3: Πληροφορίες Πινακίδων

Αριθμός
Πινακίδας
(Μέγεθος Α1)

1
2α (και 2β
προαιρετικά)
3
4α (και 4β
προαιρετικά)
5
6
7

Κόμβος

Γενικό
Χωροταξικό
Κλίμακα *

Κατασκευαστικά
Σχέδια (Κατόψεις
όψεις και τομές)
Κλίμακα

Τρισδιάστατο

Ενδεικτικά
κατασκευών
(Λεπτομέρειες)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
(CONCEPT)

Ελεύθερο

Ελεύθερο

Ελεύθερο

Ελεύθερο

ΑΣΠΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

1:200

1:100

√

√

ΛΟΥΤΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

1:200

1:100

√

√

ΛΑΡΑ – ΙΝΝΕΙΑ

1:200

1:100

√

√

ΑΒΑΚΑΣ

1:200

1:100

√

√

ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΡΑΣ

1:200

1:100

√

√

Συνοπτική Παρουσίαση
των υπολοίπων εννέα
(9) Κόμβων

1:500

1:200

Προαιρετικό

Προαιρετικό

* Ο προσανατολισμός των χωροταξικών να έχει την κατεύθυνση του Βορρά προς το πάνω μέρος της πινακίδας.

15.2.6 Το χωροταξικό κάθε Κόμβου σε κλίμακα 1:200 πρέπει να δεικνύει τα ακόλουθα:
α. Γενική διάταξη των κατασκευών, των υπαίθριων διαμορφώσεων και των χώρων στάθμευσης όπου θα
υποδεικνύονται οι προσπελάσεις, οι κινήσεις, η υφιστάμενη και προτεινόμενη φύτευση και άλλες
λειτουργικές σχέσεις. Τεκμηρίωση της προσαρμογής και ένταξης στα τοπογραφικά και άλλα φυσικά δεδομένα
της περιοχής.
β. Σχέδια και σκαριφήματα που να επεξηγούν την πρόταση.
γ. Προτεινόμενες υψομετρικές καμπύλες.
15.2.7 Κατόψεις, όψεις και τομές όλων των επιπέδων του Έργου (Κλίμακα σύμφωνα με τον Πίνακας 3), στις οποίες
να φαίνεται καθαρά η χρήση όλων των χώρων, σύμφωνα με την αρίθμηση στο Κτηριολογικό Πρόγραμμα
(Παράρτημα 1). Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει επίσης να φαίνεται η σταθερή και κινητή επίπλωση. Τα σχέδια
αυτά θα πρέπει να δείχνουν τη σύνθεση των κυριότερων αρχιτεκτονικών στοιχείων, τη μορφολογία και τα
υλικά της πρότασης, καθώς και τις σχέσεις των εξωτερικών και εσωτερικών επιπέδων.
15.2.8 Δύο (2) τουλάχιστον τρισδιάστατες παρουσιάσεις της πρότασης, στις οποίες να δεικνύεται η ένταξη των
κατασκευών, των χώρων στάθμευσης και των υπαίθριων διαμορφώσεων στο ευρύτερο τοπίο, καθώς και η
θέα από και προς τον κάθε κόμβο.
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15.3 Εμβαδικά Διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:200 σε χαρτί και σε ηλεκτρονική μορφή.
15.3.1 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν μία ολοκληρωμένη σειρά εμβαδικών διαγραμμάτων. Η ανάλυση
μπορεί να είναι με τη μορφή απλών περιγραμμάτων των χώρων στα οποία να αναγράφεται το ωφέλιμο
εμβαδόν (εκάστου χώρου) καθώς και το συνολικό μικτό εμβαδόν. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δοθεί το
εμβαδόν των εξωτερικών καλυμμένων χώρων.
15.3.2 Η υποβολή των εμβαδικών διαγραμμάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να υποβληθεί τόσο σε χαρτί (Α3
Κλίμακα: 1:200) όσο και σε ψηφιακή μονάδα αποθήκευσης (USB) σε μορφή DWG και PDF. Για τη μορφή DWG
πρέπει να διατηρηθεί η γεωαναφορά. Όλα τα σχέδια, θα πρέπει να υποβληθούν σε σελίδες μεγέθους Α3,
δεμένες σε τεύχος. Θα πρέπει να υποβληθούν δέκα (10) αντίγραφα.
15.3.3 Τα σχέδια των εμβαδικών διαγραμμάτων δεν περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις των 7‐9 πινακίδων
15.4 Αντίγραφα Σχεδίων σε τεύχος μεγέθους Α3
15.4.1 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν μία ολοκληρωμένη σειρά σχεδίων σε δέκα (10) αντίγραφα, μεγέθους
Α3, τα οποία να είναι δεμένα σε τεύχος.
15.5 Έκθεση
15.5.1 Στην έκθεση περιγραφής ο κάθε διαγωνιζόμενος θα επεξηγεί το σκεπτικό της πρότασής του και τα ειδικά
χαρακτηριστικά της μελέτης του. Επίσης, να περιλαμβάνεται περιληπτική επεξήγηση όλων των επιμέρους
Μελετών.
15.5.2 Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει έκθεση περιγραφής της πρότασής του σε δέκα (10) αντίγραφα. Η έκθεση
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1000 λέξεις.
15.5.3 Στην έκθεση να επισυναφθεί συμπληρωμένο το έντυπο του Παραρτήματος 3 με την ανάλυση του
κατασκευαστικού κόστους.
15.5.4 Στην έκθεση διαγωνισμού ο κάθε διαγωνιζόμενος θα επεξηγεί το σκεπτικό της πρότασης του και τα ειδικά
χαρακτηριστικά της μελέτης του. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται περιληπτική επεξήγηση για τη στατική,
ηλεκτρομηχανολογική και ενεργειακή / βιοκλιματική προσέγγιση. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να περιλάβουν
στοιχεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων, σκίτσα, διαγράμματα ή σκαριφήματα, καθώς και ότι άλλο κρίνουν
χρήσιμο για την καλύτερη επεξήγηση των προτάσεων τους.
15.5.5 Στο τέλος της έκθεσης σε ξεχωριστή σελίδα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός και το περιεχόμενο των
πινακίδων.
15.6 Παραρτήματα 13, 14 και 16 συμπληρωμένα σε έντυπη μορφή και σε μορφή Excel
i.
ii.
iii.

Παράρτημα 13 – Ανάλυση εμβαδών του Έργου. Θα πρέπει να υποβληθεί σε συνδυασμό με τα εμβαδικά
διαγράμματα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 15.3.
Παράρτημα 14 – Εκτίμηση Κόστους κατασκευών των 14 Κόμβων του Έργου.
Παράρτημα 15 – Πίνακας Ελέγχου Πληρότητας Συμμετοχής.

Να συμπληρωθεί ο Πίνακας Ελέγχου Πληρότητας Συμμετοχής – Παράρτημα 15, ο οποίος περιλαμβάνει κατάλογο με
όλο το υλικό το οποίο συνιστά τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό (Σχέδια, Έγγραφα, Έντυπα, ψηφιακή μονάδα
αποθήκευσης (USB)).
15.7 Ψηφιακή Μονάδα Αποθήκευσης (USB)
Θα πρέπει να υποβληθεί ψηφιακή μονάδα αποθήκευσης (USB) με τα εξής:
i.
Όλα τα σχέδια σε μορφή PDF
ii.
Τα εμβαδικά διαγράμματα σε μορφή DWG και PDF. Για τη μορφή DWG πρέπει να διατηρηθεί η γεωαναφορά
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 17.3
iii.
Την Έκθεση διαγωνισμού σε μορφή Microsoft Word
iv.
Τα Παραρτήματα 13, 14 και 15 σε μορφή Excel.

16 ΑΡΘΡΟ 16. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
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16.1 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν, αντί του ονόματός τους, πενταψήφιο κωδικό αριθμό αναφοράς
(αποτελούμενο από πέντε (5) διαφορετικούς αριθμούς), ο οποίος θα αναγράφεται σε όλα τα σχέδια, έγγραφα,
έντυπα και ψηφιακή μονάδα αποθήκευσης (USB) που θα υποβληθούν και θα αποτελούν τη συμμετοχή τους.

17 ΑΡΘΡΟ 17. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
17.1 Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της συμμετοχής του διαγωνιζόμενου θα παραδοθούν μέσα σε αδιαφανές, καλά
σφραγισμένο περιτύλιγμα. Στο εξωτερικό του περιτυλίγματος δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε διακριτικό
σύμβολο, ούτε ο κωδικός αριθμός του διαγωνιζομένου.
17.2 Κάθε συμμετοχή που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο στον
οποίο θα αναγράφεται μόνο ο κωδικός αριθμός του διαγωνιζόμενου και ο οποίος θα βρίσκεται μέσα στο
σφραγισμένο δέμα της υποβολής. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει συμπληρωμένα τα ακόλουθα έντυπα:


Έντυπο υποβολής συμμετοχής που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 9.



Πίνακας Στελέχωσης Ομάδας Μελετητών που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 5.

18 ΑΡΘΡΟ 18. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
18.1 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει εναλλακτικές λύσεις.
18.2 Στην περίπτωση εναλλακτικών λύσεων, αυτές θα πρέπει να υποβληθούν ως ξεχωριστές συμμετοχές με
διαφορετικό κωδικό αριθμό.

19 ΑΡΘΡΟ 19. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
19.1 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής και ασφάλισης της συμμετοχής τους μέχρι την παραλαβή
της από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα ασφαλιστικά έξοδα και τα μεταφορικά επιβαρύνουν το διαγωνιζόμενο.
19.2 Η Αναθέτουσα Αρχή, αφού παραλάβει τις μελέτες, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξή
τους μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής τους.

20 ΑΡΘΡΟ 20. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
20.1 Οι συμμετοχές θα παραλαμβάνονται, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, από το γραμματέα της Κριτικής
Επιτροπής και θα εκδίδεται ανώνυμη απόδειξη παραλαβής.
20.2 Η αποσφράγιση των δεμάτων θα γίνει σε συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό
στο οποίο θα αναγράφονται τα υποβληθέντα στοιχεία κάθε συμμετοχής.
20.3 Οι σφραγισμένοι φάκελοι, που περιέχουν τα ονόματα των διαγωνιζόμενων, θα μονογραφηθούν και θα
συσκευασθούν σε δέμα, το οποίο θα σφραγισθεί, μονογραφηθεί και φυλαχτεί με ευθύνη του προέδρου της
Κριτικής Επιτροπής. Το δέμα με τους σφραγισμένους φακέλους θα αποσφραγισθεί ενώπιον της ολομέλειας της
Κριτικής Επιτροπής, αφού υπογραφεί από τη ολομέλεια το πρακτικό της τελικής απόφασης της επιτροπής.

21 ΑΡΘΡΟ 21. ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Μια συμμετοχή θεωρείται άκυρη για τους πιο κάτω λόγους:
21.1 Αν ο διαγωνιζόμενος αποκαλύψει την ταυτότητά του με οποιοδήποτε τρόπο.
21.2 Αν ο διαγωνιζόμενος προσπαθήσει να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο μέλος της Κριτικής Επιτροπής.
21.3 Σε περίπτωση που μια μελέτη παραδοθεί καθυστερημένα, η Κριτική Επιτροπή θα εξετάζει τους λόγους της
καθυστέρησης της παράδοσής της. Η μελέτη θα γίνεται δεκτή για αξιολόγηση μόνο στην περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι ο διαγωνιζόμενος δεν είχε καμία ευθύνη για την καθυστέρηση.
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22 ΑΡΘΡΟ 22. ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
22.1 Όταν ισχύουν οι παράγραφοι 21.1 και 21.2 πιο πάνω.
22.2 Αν η μελέτη σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε κατά τρόπο που αντιβαίνει τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
22.3 Αν δεν περιλαμβάνει ουσιαστικά τους χώρους και τις απαιτήσεις του Κτηριολογικού Προγράμματος.
22.4 Αν ο Αρχιτέκτονας δεν πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στο Άρθρο 10 των παρόντων Όρων ή δεν
υποβάλει την Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα με όλα τα στελέχη που απαιτούνται στην παράγραφο 10.1, καθώς
και όλα τα Παραρτήματα και στοιχεία όπως απαιτούνται στο Άρθρο 10, εντός της προθεσμίας των δύο (2)
εβδομάδων που καθορίζεται στην παράγραφο 9.4, η μελέτη δεν θα βραβεύεται με οποιοδήποτε βραβείο.
22.5 Αν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της μελέτης, κατά την κρίση της Κριτικής Επιτροπής, υπερβαίνει το 10% του
προϋπολογισμού του έργου, τότε η μελέτη αυτή δεν θα βραβεύεται με το πρώτο βραβείο.
22.6 Αν δεν ικανοποιεί την Κριτική Επιτροπή ως πρέπουσα λύση σε επίπεδο βράβευσης.

23 ΑΡΘΡΟ 23. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
23.1 Για την αξιολόγηση των υποβληθεισών συμμετοχών, η Κριτική Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα
ελάχιστα κριτήρια:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Σαφήνεια κεντρικής ιδέας και ταυτότητας της πρότασης.
Ποιότητα αρχιτεκτονικής σύνθεσης.
Σχέσεις του προτεινόμενου έργου τόσο με τον άμεσα περιβάλλοντα όσο και με τον ευρύτερο χώρο.
Προσαρμογή των κατασκευών στο τοπίο και τη θέα από και προς τον κάθε Κόμβο.
Ανταπόκριση στο Κτηριολογικό Πρόγραμμα και στις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου.
Λειτουργικότητα.
Ανταπόκριση στον προϋπολογισμό του έργου.
Βιοκλιματική, περιβαλλοντική και ενεργειακή προσέγγιση.
Τεχνολογική και κατασκευαστική προσέγγιση.
Προστασία και ενίσχυση της Βιοποικιλότητας.
Χαμηλό κόστος συντήρησης.

24 ΑΡΘΡΟ 24. ΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
24.1 Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής
(βλέπε «Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού», παρ. 1.14, των παρόντων Όρων Προκήρυξης).
24.2 Όλες οι μελέτες θα φωτογραφηθούν και η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με τους διαγωνισθέντες, δύναται
να εκδώσει ειδικό έντυπο. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης των μελετών θα γίνει παρουσίαση της μελέτης που
κέρδισε το πρώτο βραβείο.
24.3 Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν όπου αναφέρεται στην παράγραφο 27.2.

25 ΑΡΘΡΟ 25. ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
25.1 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής και μέσα σε περίοδο τεσσάρων εβδομάδων από
την ημερομηνία λήψης της τελικής απόφασης, οι μελέτες θα εκτεθούν σε αίθουσα, που θα ανακοινωθεί κατά
τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, τουλάχιστον για έξι (6) μέρες. Στην έκθεση των μελετών
θα γνωστοποιηθούν τα ονόματα των μελετητών, εκτός εκείνων οι οποίοι στο έντυπο συμμετοχής, Παράρτημα
9, θα δηλώσουν γραπτώς το αντίθετο.
25.2 Στην έκθεση θα αναρτηθούν και δύο τουλάχιστον αντίγραφα της έκθεσης της Κριτικής Επιτροπής.
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26 ΑΡΘΡΟ 26. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
26.1 Οι συμμετοχές που δεν θα βραβευθούν ή διακριθούν θα μπορούν να παραληφθούν από τους δικαιούχους
εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία λήξης της έκθεσης, εφόσον αυτοί το ζητήσουν. Η επιστροφή θα
γίνει με την προσκόμιση της απόδειξης παραλαβής της μελέτης που χορηγήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή ή
της απόδειξης του ταχυδρομείου ή της εταιρείας μεταφορών, στην οποία πρέπει να γράφεται ο πενταψήφιος
κωδικός αριθμός της.
26.2 Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη φύλαξη των
μελετών που δεν βραβεύθηκαν.

27 ΑΡΘΡΟ 27. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
27.1 Η προκήρυξη του Διαγωνισμού θα δημοσιευθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων της
Κυπριακής Δημοκρατίας (eProcurement). Η προκήρυξη του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί επίσης από το ΕΤΕΚ,
το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου και το Τμήμα Δασών.
27.2 Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, καθώς και ο τόπος και χρόνος έκθεσης των μελετών θα σταλούν για
δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, στο ενημερωτικό δελτίο του ΕΤΕΚ, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος
Σύναψης Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας (eProcurement), καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Δασών.

28 ΑΡΘΡΟ 28. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
28.1 Η συμμετοχή των μελετητών στο Διαγωνισμό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις
αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης και της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής ως τελεσίδικης.

29 ΑΡΘΡΟ 29. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

Διαδικασία
Ανακοίνωση του Διαγωνισμού
Δημοσιοποίηση των στοιχείων του Διαγωνισμού στον ιστότοπο
Επιτόπια Επίσκεψη
Λήξη προθεσμίας υποβολής ερωτήσεων,
Δημοσιοποίηση των απαντήσεων στον ιστότοπο του Διαγωνισμού
Λήξη προθεσμίας υποβολής/αποστολής των μελετών
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
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Ημερομηνία
17/09/2019
17/09/2019
2/10/2019
4/10/2019
10/10/2019
6/12/2019
20/12/2019

