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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΣΤΟΥΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2004
Συνοπτικός

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύναψης

τίτλος.

Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς
του

Ύδατος,

της

Ενέργειας,

των

Μεταφορών

και

των

Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2004 και
100(Ι) του 2003

θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Σύναψης Συμβάσεων

24(Ι) του 2004.

Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος,
της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών
Νόμους του 2003 και 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Σύναψης Συμβάσεων
(Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος,
της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμοι
του 2003 και (Αρ.2) του 2004.

Τροποποίηση

2.

του άρθρου 18

τροποποιείται με τη διαγραφή του αριθμού «VII», που

του βασικού
νόμου.

Το εδάφιο (5) του άρθρου 18 του βασικού νόμου

παρατίθεται στο κείμενο αυτού (τελευταία γραμμή), και στον
πλαγιότιτλό του, αμέσως μετά τη λέξη «Παράρτημα», και την
αντικατάστασή του με τον αριθμό «IV».

Τροποποίηση

3.

του άρθρου 29

τροποποιείται με τη διαγραφή του αριθμού «IV», που

του βασικού
νόμου.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 29 του βασικού νόμου

παρατίθεται στο κείμενο αυτού

(τρίτη γραμμή), και στον

πλαγιότιτλο του αμέσως, μετά τη λέξη «Παράρτημα», και την
αντικατάστασή του με τον αριθμό «V».

Τροποποίηση
του άρθρου 33

4.

Το εδάφιο (2)(α) του άρθρου 33 του βασικού νόμου
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του βασικού

αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο (2)(α):

νόμου.

«(2)(α) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που
προβλέπεται στο εδάφιο (1) μπορεί να αντικατασταθεί από
προθεσμία επαρκούς διάρκειας ώστε να επιτρέπει στους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγκυρες προσφορές και η
οποία, κατά γενικό κανόνα, δεν είναι μικρότερη των 36
ημερών και σε καμία περίπτωση μικρότερη των 22 ημερών
από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης, εφόσον οι
αναθέτοντες

φορείς

έχουν

αποστείλει

στην

Επίσημη

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προβλεπόμενη
στο άρθρο 29(1) περιοδική ενδεικτική προκήρυξη.».
Τροποποίηση

5.

του άρθρου 48

ακολούθως:

του βασικού
Νόμου.

Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

(α) Με την αναρίθμηση του υφισταμένου μέρους του σε εδάφιο
(1)˙
(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1), του

ακόλουθου νέου εδαφίου (2):
«(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 59 του περί
της

Σύναψης

Συμβάσεων

(Προμήθειες,

Έργα

και

Υπηρεσίες) Νόμου του 2003, όταν ο ενδιαφερόμενος
υποβάλλει αίτηση για δαπάνες στις οποίες προέβη για
την προετοιμασία της προσφοράς ή τη συμμετοχή σε
διαδικασία

σύναψης

σύμβασης,

οφείλει

μόνο

να

αποδείξει την παράβαση των διατάξεων του παρόντος
Νόμου και ότι είχε όντως πιθανότητα να του ανατεθεί
σύμβαση, την οποία πιθανότητα όμως έχασε λόγω της
παράβασης αυτής.».
Αντικατάσταση

6. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το
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του άρθρου 49

ακόλουθο νέο άρθρο 49:

του βασικού
νόμου.
«Προσφυγή
εναντίον
αποφάσεων της
Αναθεωρητικής

49.(α) Αν ο ενδιαφερόμενος θεωρεί τον εαυτό
του αδικημένο από την απόφαση της
Αναθεωρητικής

Αρχής Προσφορών

Αρχής

δικαιούται να ασκήσει προσφυγή στο

Προσφορών.

Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το
Άρθρο 146 του Συντάγματος.
(β) Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο
σύμφωνα

με

το

΄Αρθρο

146

του

Συντάγματος δικαιούται να ασκήσει και
ο αναθέτων φορέας, εάν η απόφαση
της Αναθεωρητικής Αρχής θεωρηθεί, με
κατάλληλη τεκμηρίωση, ότι είναι άδικη
για το φορέα αυτό.».
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