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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΦΟΙΝΙΚΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΝΖΙ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 26/2016
Γενικά
1.

Ο Δήμος Λάρνακας με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει στις παραλίες
Φοινικούδων και Μακένζι, ζητά προσφορές για την παραχώρηση άδειας ή και αδειών για
τοποθέτηση και εκμετάλλευση μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς, καινοτόμου
υποστηρικτικού εξοπλισμού (π.χ. σταχτοδοχεία, icebox, safebox ή και άλλες καινοτόμες
προτάσεις), ο οποίος να μπορεί να τοποθετηθεί στις παραλίες Φοινικούδων και Μακένζι,
με τους όρους που φαίνονται πιο κάτω.

2.

Η διάρκεια της παραχωρούμενης άδειας θα είναι μέχρι το τέλος της τουριστικής περιόδου
2016..

3.

Ο υφιστάμενος εξοπλισμός του Δήμου που βρίσκεται στις εν λόγω παραλίες αποτελείται
από 2575 κρεβατάκια, 1290 ομπρέλες και τραπεζάκια, ενώ αναμένεται να αυξηθεί κατά τη
διάρκεια της τουριστικής περιόδου 2016 κατά 600 κρεβατάκια και 300 ομπρέλες.

Μέρος Α:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Όροι Εντολής και Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός θα πρέπει να αφορά οποιουδήποτε είδους εξοπλισμό που
να συμπληρώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το κοινό (π.χ. σταχτοδοχεία, icebox,
safebox ή και άλλες καινοτόμες προτάσεις).
Το σημείο εγκατάστασης του υποστηρικτικού εξοπλισμού, θα συμφωνηθεί μεταξύ του
Δήμου και του Αναδόχου.
Τα έξοδα εγκατάστασης, συντήρησης, καλής λειτουργίας του υποστηρικτικού εξοπλισμού,
καθώς και της τοποθέτησης του διαφημιστικού υλικού, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Η εκμετάλλευση του υποστηρικτικού εξοπλισμού εκτός της διαφήμισης θα γίνεται με
ευθύνη του Δήμου, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα για την είσπραξη τυχόν εσόδων που
μπορεί να προκύψουν από την εκμετάλλευση του υποστηρικτικού εξοπλισμού.
Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα για τοποθέτηση και εκμετάλλευση διαφημίσεων πάνω
στον υποστηρικτικό εξοπλισμό. Νοείται ότι η οποιαδήποτε διαφήμιση που θα
τοποθετείται θα τυγχάνει της εκ των προτέρων έγκρισης του Δήμου.
Ο Δήμος δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιές, κλοπή ή καταστροφή του
συμπληρωματικού εξοπλισμού, συνεπεία της εκμετάλλευσης, χρήσης και φύλαξης του.
Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την ασφάλιση του συμπληρωματικού εξοπλισμού, για
την αντικατάσταση/αναπλήρωση του τυχόν φθαρμένου/καταστρεμένου εξοπλισμού και
γενικώς για την καλή κατάσταση του.
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8.

Η επιλογή του χρώματος του συμπληρωματικού εξοπλισμού θα γίνει κατόπιν
συνεννόησης με το Δήμο.
9. Τα έξοδα απομάκρυνσης του εξοπλισμού στο τέλος της θερινής περιόδου θα βαρύνουν
τον Ανάδοχο.
10. Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του Αναδόχου.
11. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει τον υποστηρικτικό εξοπλισμό που θα προσφέρει,
με ή χωρίς διαφήμιση, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης της επιστολής
έγκρισης της προσφοράς του.
Μέρος Β:
1.
2.

Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Προσφοράς που
επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι.
Η προσφορά θα πρέπει περιλαμβάνει:
(α) Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού, με σχέδια και φυλλάδια που
να περιλαμβάνουν τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα επιτρέπουν στο Δήμο
Λάρνακας να αποκτήσει πλήρη αντίληψη του προσφερόμενου εξοπλισμού.
(β) Την οικονομική πρόταση που να περιλαμβάνει το δικαίωμα που θα καταβάλει στο
Δήμο για την παραχώρηση της άδειας. Τα εν λόγω δικαιώματα πρέπει να είναι ένα
κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο θα προκαταβληθεί στο Δημοτικό Ταμείο πριν την
έκδοση της Άδειας.

3.

4.

5.

6.
7.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απεριόριστες εναλλακτικές
προσφορές. Σημειώνεται επίσης ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
προσφορά είτε μόνο για τη μία παραλία είτε και για τις δύο.
Η προσφορά θα πρέπει να βρίσκεται σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου,
να αναγράφεται το όνομα του προσφοροδότη και η ένδειξη «Προσφορά για την
παραχώρηση άδειας για τοποθέτηση καινοτόμου υποστηρικτικού εξοπλισμού στις
παραλίες για την τουριστική περίοδο 2016 – Διαγωνισμός αρ. 26/2016».
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθεί με ευθύνη του προσφοροδότη, στο
Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Λάρνακας που βρίσκεται στον 5ο Όροφο των Κεντρικών
Γραφείων του Δήμου Λάρνακας, στη γωνία της Λεωφ. Αθηνών και της οδού Νικολάου
Λανίτη, μέχρι και την Παρασκευή 13/5/2016 και ώρα 11.00π.μ.
Η προσφορά θα έχει ισχύ μέχρι 31/7/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον
κ.Λευτέρη Εμπεδοκλή, Δημοτικό Γραμματέα στο τηλ. 24816563.

Μέρος Γ:
1.

Αξιολόγηση Προσφορών

Ο Δήμος Λάρνακας κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει υπόψη του:
(α)
(β)

Το οικονομικό συμφέρον που θα προκύψει για το Δήμο.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού.

3

(γ)

2.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Λάρνακας, διατηρεί το δικαίωμα:
(α)
(β)

3.

4.

Τη χρησιμότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού και το βαθμό εξυπηρέτησης του
σκοπού για τον οποίο γίνεται ο διαγωνισμός.

Ακύρωσης του Διαγωνισμού, εάν καμιά προσφορά δεν ικανοποιεί τους όρους του
Διαγωνισμού και ειδικά της παραγράφου 1 του Μέρους Γ.
Επιλογής μίας ή και περισσότερων προσφορών σύμφωνα με την κρίση του και
αναλόγως των προσφορών που θα υποβληθούν.

Τυχόν προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στον Δήμο Λάρνακας για την τοποθέτηση
υποστηρικτικού εξοπλισμού πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Διαγωνισμού, δεν θα
ληφθούν υπόψη και ως εκ τούτου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να
υποβάλουν προσφορά στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν για την κάθε παραλία ξεχωριστά.

Λάρνακα, 20/4/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς : Δήμο Λάρνακας
Διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας για εγκατάσταση και εκμετάλλευση
υποστηρικτικού εξοπλισμού στις παραλίες Φοινικούδων και Μακένζι στη
Λάρνακα για την τουριστική περίοδο 2016
Αρ. Διαγωνισμού 26/2016
Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών 13/5/2016 ώρα 11.00π.μ.
1.

Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη
αντίληψη του Διαγωνισμού, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε την πιστή
τήρηση όλων των όρων των εγγράφων του Διαγωνισμού ως ακολούθως:
(α)

Οικονομική Πρόταση
Για την παραλία Μακένζι €………………………………. πλέον Φ.Π.Α.

Για την παραλία Φοινικούδων €………………………………. πλέον Φ.Π.Α.

(β)

Περιγραφή προσφερόμενου προϊόντος. Σχέδια, φυλλάδια και τεχνικά
χαρακτηριστικά επισυναφθούν.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.

Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει μέχρι 31/7/2016, θα μας δεσμεύει
και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

3.

Μέχρι τη γραπτή αποδοχή μας, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή ανάθεση σας
θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

Υπογραφή Προσφέροντος _____________________________________________
(και σφραγίδα)
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Όνομα Υπογράφοντος _________________________________________________

Αρ.Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος __________________________
Ιδιότητα υπογράφοντος ________________________________________________
Στοιχεία Προσφέροντος

Όνομα Προσφέροντος _________________________________________________

Χώρα εγκατάστασης____________________________ Διεύθυνση _____________
_____________________________________________________ Ταχ.Κιβ. _______
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική) ____________________________
_____________________________________________________ Ταχ.Κιβ. _______

Τηλέφωνο επικοινωνίας _______________ Τέλεφαξ επικοινωνίας______________

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ______________________________________________

Αρ. Μητρώου ΦΠΑ_______________

Ημερομηνία ______________________

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)
___________________________________________________________________
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