ΓΗΜΟ ΓΔΡΟΚΗΠΟΤ

ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 6/2020
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

«ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΔΡΟΚΗΠΟΤ-ΦΑΗ Β’»
Α. Προκήζεηα θαη θύηεσζε δέληρωλ : Αικσρηθηώλ ( αρκσρηθηώλ) θαη άθαρπωλ Μοσρηώλ .
Β. Τιηθά θαη εγθαηάζηαζε ηρηηεσόληωλ ζσζηεκάηωλ ποηίζκαηος γηα ηα πηο πάλω.
Γ. σληήρεζε ηωλ γηα 1 έηος

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΔΛΑΥΙΣΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ € 9500………

ΜΑΡΣΙΟ 2020

ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΡ. 6/2020
«ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ-ΦΑΗ Β’ »
Α. Προμήθεια και φφτευςη δζντρων : Αλμυρικιών και άκαρπων Μουριών.
Β. Τλικά και εγκατάςταςη τριτοβάθμιων ςυςτημάτων ποτίςματοσ τουσ.
Γ. υντήρηςη των για 1 ζτοσ.
1. Ο Γήκνο Γεξνζθήπνπ δεηεί πξνζθνξέο γηα:
Α. ηελ πξνκήζεηα θαη θύηεπζε ελελήληα (90) δέληξσλ ( αικπξίθηα θαη άθαξπεο κνπξηέο) ζε ζεκεία
πξώηεο γξακκήο ζηελ παξαιία ηνπ Γήκνπ θαη ζε ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνύλ επαθξηβώο επηηόπνπ.
Β. ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ θαη εγθαηάζηαζε ηξηηεπόλησλ ζπζηεκάησλ πνηίζκαηνο γηα ηα πην
πάλσ.
Γ. πληήξεζε ησλ δέληξσλ γηα 1 έηνο
2. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζε θιεηζηό θάθειν, λα απεπζύλνληαη ζηνλ Γήκαξρν
Γεξνζθήπνπ θαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζην Κηβώηην Πξνζθνξώλ ηνπ Γήκνπ (είζνδνο Γεκνηηθνύ
Μεγάξνπ, Πιαηεία Γεξνζθήπνπ, 8210 Πάθνο) ην αξγόηεξν κέρξη ηε Παραζθεσή 20 Μαρηίοσ 2020
θαη ώξα 11.00. ην θάθειν λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «ΠΡΟΦΟΡΑ 6/2020 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΔΡΟΚΗΠΟΤ-ΦΑΗ Β’».
3. Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ βαζηθνύ κέξνπο ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη Σέζζεξεηο (4) εβδνκάδεο από ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο.
4. Γηα πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο πξνζθνξάο, νη
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ αξκόδην ιεηηνπξγό ηνπ Γήκνπ θ. Κ. Λεάλδροσ,
ηει.26961803, ειεθηροληθή δηεύζσλζε kleandrou@geroskipou.org.cy

Από Δήμο Γεροςκήπου

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ – ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Α. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΦΤΣΔΤΗ ΔΝΔΝΗΝΣΑ (90) ΓΔΝΣΡΩΝ : ΑΛΜΤΡΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΠΩΝ ΜΟΤΡΙΩΝ
.
1. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ελελήληα (90) δέληξσλ, αξκπξηθηώλ θαη άθαξπσλ κνπξηώλ, πνπ ζα
θπηεπηνύλ ζε ζεκεία πξώηεο γξακκήο ζηελ παξαιία ηνπ Γήκνπ θαη ζε ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνύλ
επαθξηβώο επηηόπνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έλησπο 5 ( δεηούκελο προϊόλ ----) .
2. Θα πξέπεη λα θπηεπηνύλ ζε ζεκεία ζπγθεθξηκέλα πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από εμνπζηνδνηεκέλν
ιεηηνπξγό ηνπ Γήκνπ Γεξνζθήπνπ θαη ζε ζέζεηο γξακκηθήο δηάηαμεο παξάιιειεο κε ηελ παξαιία θαη
ζε απνζηάζεηο 5-6 κέηξα κεηαμύ ησλ.
3. Η θύηεπζε ζα γίλεη ζε βάζνο πνπ ζα αξρίδεη 10cm θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
4. ε θάζε δέληξν ζα ηνπνζεηείηαη ηνπιάρηζηνλ 2.5 ιίηξα νξγαληθήο ύιεο. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα
ηελ νξγαληθή ύιε πεξηγξάθνληαη ζην έλησπο 5 ( δεηούκελο προϊόλ ----) .
5. Πεξηιακβάλεη ηελ δηάλνημε ιάθθνπ Γ*Τ 100*80, ηελ κεηαθνξά ησλ θπηώλ ζηηο ζέζεηο θύηεπζεο κε
θαηάιιειν κεράλεκα, ηελ εμαγσγή ηνπο από ην θπηνδνρείν, ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ εδάθνπο κε
κείγκα θπηνρώκαηνο ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 50% Compost, ηελ ηνπνζέηεζε απηώλ ζηνπο
ιάθθνπο, ηελ επζπγξάκκηζή ηνπο θαη ηελ δεκηνπξγία ιεθάλεο άξδεπζεο.
6. Πάλσ από ην ηελ επηθάλεηα θύηεπζεο ζα ηνπνζεηεζεί πνζόηεηα ζθύξσλ ζαιάζζεο ζε ύςνο 10cm
θαιύπηνληαο ηθαλνπνηεηηθά όιε ηελ επηθάλεηα θύηεπζεο.
7. Θα ηνπνζεηείηαη έλαο πάζζαινο γηα θαηάιιειε ζηήξημε. Ο ηξόπνο ρξήζεο θαη νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο παζζάινπο ζηήξημήο πεξηγξάθνληαη ζην έλησπο 5 (δεηούκελο προϊόλ ----)
Β. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΣΙΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΜΟΤΡΙΔ
ΚΑΙ ΣΑ ΑΛΜΤΡΙΚΙΑ.
Θα εγθαηαζηαζεί ηξηηεύνλ δίθηπν κε αξδεπηηθό ζύζηεκα πνηίζκαηνο γηα θάζε έλα από ηα λέα δέληξα. Οη
αξδεπηηθέο γξακκέο κεηαθνξάο ηύπνπ PE Φ16κκ ζα είλαη ππόγεηεο θαη ζηηο ζέζεηο ησλ δέληξσλ ζα
ηνπνζεηνύληαη πέθθα κε ζηαγόλεο. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνληαη ζην έλησπο 5 ( δεηούκελο
προϊόλ ----) .
ηελ ηηκή ν αλάδνρνο ζα πεξηιάβεη ηελ εθζθαθή θαη επίρσζε ησλ αγσγώλ, ην θόζηνο ησλ αγσγώλ θαη ηηο
ζηαγόλεο θαη ηηο ζπλδέζεηο ζην δεπηεξεύνλ ζύζηεκα.
Σν πξσηεύνλ θαη δεπηεξεύνλ δίθηπν θαζώο θαη νη εγθαηαζηάζεηο πξνγξακκαηηζκνύ δελ αθνξνύλ ηελ
παξνύζα ζύκβαζε. Γπλαηόλ λα δεηεζεί λα εθηειεζηεί ε εξγαζία αθνύ ζπκθσλεζεί ε πξόζζεηε δαπάλε.
Γ. ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΔΝΣΡΩΝ ΓΙΑ 1 ΔΣΟ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα πεξίνδν ελόο ρξόλνπ από ηε θύηεπζε, λα αληηθαζηζηά νπνηνδήπνηε
δέληξν μεξαζεί ή δελ αλαπηύζζεηαη θαλνληθά ή γηα άιιν ιόγν εμ ππαηηηόηεηαο ηνπ ην δέληξν παξνπζηάδεη
θαρεθηηθόηεηα ή άιιε αλσκαιία.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Κξηηήξην Αλάζεζεο είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή.
2. Η πξνεθηίκεζε δαπάλεο είλαη € 9500.
3. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθαηξέζεη ην κέξνο ηεο πξνζθνξάο πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε
ηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο θαη λα ην αλαζέζεη ζε άιινλ πξνζθνξνδόηε ή λα ην εθηειέζεη ν ίδηνο.
4.

Οη πξνζθνξέο ζα έρνπλ ηζρύ 90 εκεξώλ.

5. Ο Αλάδνρνο ζα πρέπεη εληός 28 εκερώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, λα νινθιεξώζεη ηε
θύηεπζε, ηνπνζέηεζε όισλ ησλ πιηθώλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
άξδεπζεο, θαζώο θαη ηελ ζπλελλόεζε κε ην πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο κε πξόγξακκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί.
6. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα πεξίνδν ελόο ρξόλνπ από ηε θύηεπζε, λα αληηθαζηζηά
νπνηνδήπνηε δέληξν μεξαζεί ή δελ αλαπηύζζεηαη θαλνληθά ή γηα άιιν ιόγν εμ ππαηηηόηεηαο ηνπ ην
δέληξν παξνπζηάδεη θαρεθηηθόηεηα ή άιιε αλσκαιία.
7. Οη πξνζθνξέο λα ππνβιεζνύλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Μόλν όπνπ είλαη εληειώο απαξαίηεην λα γίλεη
απνζαθεληζηηθή ρξήζε αγγιηθήο νξνινγίαο.
8. Οη πξνζθνξνδόηεο απαηηείηαη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο δεόλησο ζπκπιεξσκέλα
θαη ππνγξακκέλα ηα πην θάησ έληππα:


Έληππν 1Α: Γέζκεπζε Με Απόζπξζεο ηεο Πξνζθνξάο (Παξάξηεκα I)



Έληππν 2: Σερληθή Πξνζθνξά (Παξάξηεκα ΙI)



Έληππν 3: Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (Παξάξηεκα IΙΙ)



Έληππν 4: Τπόδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο πηζηήο εθηέιεζεο (Παξάξηεκα ΙV)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΔΝΣΤΠΟ 1Α
ΓΔΜΔΤΗ ΜΗ ΑΠΟΤΡΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Γηαγωληζκός Αρ. 6/2020
Αλαθεξόκαζηε
ζηελ
πξνζθνξά
πνπ
έρνπκε
ππνβάιεη
γηα
__________________
________________________________________________________________, ε νπνία ηζρύεη γηα
ηελ πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ νπνία, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο
ηνπ δηαγσληζκνύ, νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ.
Γλσξίδνπκε όηη κε βάζε ηνπο όξνπο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζε πεξίπησζε πνπ:
(α) απνζύξνπκε ηελ πξνζθνξά καο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξώλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ, ή
(β) έρνληαο εηδνπνηεζεί γηα ηελ απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο καο από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ
πεξίνδν ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο, θαη έρνληαο εηδνπνηεζεί λα πξνζέιζνπκε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ύκβαζεο:
(η)
έρνπκε αξλεζεί ή παξαιείςεη λα πξνζθνκίζνπκε εκπξόζεζκα νπνηνδήπνηε Πηζηνπνηεηηθό
θαη/ή άιιν έγγξαθν θαη/ή ηελ Δγγύεζε Πηζηήο Δθηέιεζεο πκβνιαίνπ θαη/ή λα εθπιεξώζεη
νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη από ηε ζπκκεηνρή καο ζην δηαγσληζκό, ή
(ηη) έρνπκε αξλεζεί ή παξαιείςεη λα ππνγξάςνπκε ηε ύκβαζε,
είλαη δσλαηό λα κας επηβιεζούλ οη πηο θάηω θσρώζεης:
α.

απνθιεηζκό από ηνπ δηθαηώκαηνο αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο, θαη

β.

ζηηο πξνβιεπόκελεο από ηνλ Νόκν θαη ηνπο Καλνληζκνύο θπξώζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρή ζε
κειινληηθνύο δηαγσληζκνύο πνπ νδεγνύλ ζε αλάζεζε δεκόζηαο ζύκβαζεο.

9. Δπηπξόζζεηα αλαιακβάλοσκε ηελ σποτρέωζε λα θαηαβάιοσκε ζηελ Αλαζέηοσζα Αρτή, ως
αποδεκίωζε ποζό ίζο κε ηο 10% ηες ηηκής ηες προζθοράς κας ή ηοσ κέροσς ασηής ποσ έτεη
αποζσρζεί.
Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Δθπξνζώπνπ ηνπ
Όλνκα ππνγξάθνληνο

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

Αξ. Γειηίνπ Σαπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ
ππνγξάθνληνο
Ιδηόηεηα ππνγξάθνληνο
Ηκεξνκελία

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

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο1
Όλνκα Πξνζθέξνληνο

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

εκείσζε 1: ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θπζηθώλ θαη/ή λνκηθώλ πξνζώπσλ λα αλαθεξζνύλ ηα ζηνηρεία γηα
ηελ θνηλνπξαμία θαη ηα ζηνηρεία θάζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ
ΔΝΣΤΠΟ 2
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Προς : ΓΗΜΟ ΓΔΡΟΚΗΠΟΤ

Θέκα: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΡ. 6/2020
«ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ –ΦΑΗ Β’»
Σειεσηαία εκεροκ. Τποβοιής προζθορώλ:

20.3.2020

1.
Αθνύ κειεηήζακε ηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνύ θαη αθνύ έρνπκε απνθηήζεη πιήξε αληίιεςε ηνπ
Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο, εκείο νη ππνθαηλόκελνη, αλαιακβάλνπκε λα αξρίζνπκε, εθηειέζνπκε θαη
ζπκπιεξώζνπκε ην Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνύ θαη ηε
ζπλεκκέλε Σερληθή Πξνζθνξά καο θαη κε ηελ ηηκή πνπ δειώλνπκε ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά καο.
2.
Αλ ε πξνζθνξά καο γίλεη απνδεθηή, αλαιακβάλνπκε λα αξρίζνπκε ηελ εθηέιεζε ησλ
Τπεξεζηώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο πκθσλίαο.
3.
πκθσλνύκε πσο ε Πξνζθνξά καο απηή ζα ηζρύεη γηα πεξίνδν ίζε κε 90 εκέξεο, ζα καο
δεζκεύεη θαη ζα κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή αλά πάζα ζηηγκή πξηλ ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ απηήο.
Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Δθπξνζώπνπ ηνπ

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

Όλνκα ππνγξάθνληνο

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

Αξ. Γειηίνπ Σαπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ
ππνγξάθνληνο

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

Ιδηόηεηα ππνγξάθνληνο

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

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο1

Όλνκα Πξνζθέξνληνο

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

Υώξα εγθαηάζηαζεο

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

Γηεύζπλζε............................................................

Σαρ. Κηβ. ............................................................

Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο (εάλ είλαη δηαθνξεηηθή)

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

Σαρ. Κηβ. ............................................................
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο.....................................

Σέιεθαμ επηθνηλσλίαο........................................

Αξ. Μεηξώνπ Φ.Π.Α.

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

(ρώξα εγγξαθήο ζην Μεηξών ΦΠΑ)

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

Ηκεξνκελία

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

Μάξηπξαο (΄Ολνκα, Τπνγξαθή θαη Γηεύζπλζε)
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

εκείσζε 1: ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θπζηθώλ θαη/ή λνκηθώλ πξνζώπσλ λα αλαθεξζνύλ ηα ζηνηρεία
γηα ηελ θνηλνπξαμία θαη ηα ζηνηρεία θάζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο.
εκείσζε 2: Όια ηα θελά λα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξόζσπό ηνπ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ

ΔΝΣΤΠΟ 3

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ππορ : ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ

Θέμα: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΡ. 6/2020
«ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ »

Σελεςταία ημεπομ. Τποβολήρ πποσυοπών:

20.3.2020

1. Αθνύ κειέηεζα/κε ηνπο όξνπο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ θαη αθνύ έρνπκε απνθηήζεη πιήξε
αληίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, εκείο νη ππνθαηλόκελνη, αλαιακβάλνπκε λα αξρίζνπκε,
εθηειέζνπκε θαη ζπκπιεξώζνπκε ην Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα Έγγξαθα
Γηαγσληζκνύ θαη ηελ Σερληθή Πξνζθνξά καο, γηα ην ζπλνιηθό πνζό ησλ € ..................................
(νινγξάθσο
.......................................................................................
Δπξώ
θαη
............................................ ζέλη), ζπλ Φ.Π.Α.

1.Α. ΓΔΝΣΡΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ / ΦΤΣΔΤΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

κνλάδα

πνζόηεηα

Πεξίκεηξνο

Σηκή κνλάδνο
Υσξίο Φ.Π.Α
(€) Δπξώ

(Morus
Fruitless

11-14
cm/2.00μ

Σεκ.

30

-----------------

---------------------

Ππομήθεια και
θύηεςζη
Tamarix
Αλμςπικιών
parviflora

10-13
cm/2.00μ

Σεκ.

60

-----------------

---------------------

Κνηλή νλνκαζία

Λαηηληθή
νλνκαζία

θνξκνύ/ θαζαξό
ύςνο θνξκνύ
πξηλ ηελ

ύλνιν
Υσξίο Φ.Π.Α
(€) Δπξώ

δηαθιάδσζε

1

2

Ππομήθεια και
θύηεςζη
Μοςπιάρ
άκαππηρ

Μεηαθεπόμενο ζύνολο:
…………………………

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ

κνλάδα

πνζόηεηα

1.Β ΒΟΗΘΗΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 1.Α.
Σηκή κνλάδνο
Υσξίο Φ.Π.Α
(€) Δπξώ

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη Παζζάλυν ζηήπιξηρ
ζε Μοςπιέρ (1) ύτοςρ 2.50 ζύμθυνα με ηιρ
ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ.

Σεκ.

30

-----------------

---------------------

5

Όμοια ζε Αλμςπίκια

Σεκ.

60

-------------------

------------------

6

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη οπγανικήρ ύληρ ζε
ενενήνηα (90) δένηπα, ζύμθυνα με ηιρ ηεσνικέρ
πποδιαγπαθέρ.

ολο

1.0

-------------------

------------------

4

ύλνιν
Υσξίο Φ.Π.Α
(€) Δπξώ

κνλάδα

πνζόηεηα

Σηκή κνλάδνο
Υσξίο Φ.Π.Α
(€) Δπξώ

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη απδεςηικών
γπαμμών μεηαθοπάρ ηύπος PE Φ16μμ. θα είναι
ςπόγειερ και ζηιρ θέζειρ ηυν δένηπυν θα
ηοποθεηούνηαι πέκκα με ζηαγόνερ.

ΣΡ.
Μ

550

-----------------

---------------------

Πέκκα με ζηαγόνερ ζύμθυνα με ηα πιο πάνυ.

ΣΔΜ

90

-----------------

---------------------

ΣΗΜ
.

4

-----------------

---------------------

πνζόηεηα

2. ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΙΣΔΤΟΝΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΣΙΜΑΣΟ..

Σηκή κνλάδνο

ύλνιν

Υσξίο Φ.Π.Α

Υσξίο Φ.Π.Α

(€) Δπξώ

(€) Δπξώ

-----------------

---------------------

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ

8

9

ύλνιν
Υσξίο Φ.Π.Α
(€) Δπξώ

10
Σςνδέζειρ με Δεςηεπεύονηερ αγυγούρ

3. ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ.

11

κνλάδα

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ

Παπακολούθηζη και ζςνεπγαζία για ένα έηορ με
ηο πποζυπικό ηος Δήμος για ζςνηήπηζη
δένηπυν ζε ζσέζη με άπδεςζη, τεκάζμαηα κλπ
και ανηικαηάζηαζη ηυν ζε πεπίπηυζη πος
κάποιο δένηπο δεν αναπηύζζεηαι κανονικά ή
πος για άλλο λόγο εξ ςπαιηιόηηηαρ ηος ηο δένηπο
παποςζιάζει κασεκηικόηηηα ή άλλη ανυμαλία.

όιν

1.0

Μεηαθεπόμενο ζύνολο:

……………………

Σειηθό Πνζό πξνζθνξάο ρσξίο Φ.Π.Α:
…………………

4. Αλ ε πξνζθνξά καο γίλεη απνδεθηή, αλαιακβάλνπκε λα θαηαζέζνπκε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Πηζηήο
Δθηέιεζεο, γηα πνζό θαη ζηε κνξθή πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνύ, θαη λα
αξρίζνπκε ηελ εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηώλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο θαη λα ηηο
ζπκπιεξώζνπκε κέζα ζηα ρξνληθά όξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνύ θαη ζηελ
Πξνζθνξά καο.
5. πκθσλνύκε πσο ε Πξνζθνξά καο απηή ζα ηζρύεη γηα πεξίνδν ίζε 90 εκέξεο, ζα καο δεζκεύεη θαη
ζα κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή αλά πάζα ζηηγκή πξηλ ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ απηήο.
6. Μέρξη λα εηνηκαζηεί θαη ππνγξαθεί επίζεκε πκθσλία, ε πξνζθνξά καο απηή καδί κε ηε γξαπηή
απνδνρή ζαο ζα απνηεινύλ δεζκεπηηθό πκβόιαην κεηαμύ καο.

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Δθπξνζώπνπ ηνπ

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

Όλνκα ππνγξάθνληνο

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

Αξ. Γειηίνπ Σαπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ
ππνγξάθνληνο

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

Ιδηόηεηα ππνγξάθνληνο

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

Ηκεξνκελία

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

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο1

Όλνκα Πξνζθέξνληνο

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

Μάξηπξαο (Όλνκα, Τπνγξαθή θαη Γηεύζπλζε)
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
εκείσζε 1: ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θπζηθώλ θαη/ή λνκηθώλ πξνζώπσλ λα αλαθεξζνύλ ηα ζηνηρεία
γηα ηελ θνηλνπξαμία θαη ηα ζηνηρεία θάζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο.
εκείσζε 2: Όια ηα θελά λα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξόζσπό ηνπ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV
ΔΝΣΤΠΟ 4

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΙΣΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ημεπομηνία λήξηρ …20.3.20..
Πξνο : Δήμο Γεποσκήπος (από εδώ θαη ζην εμήο θαινύκελνπ «ε Αλαζέηνπζα Αξρή»)
Αμηόηηκε Κύξηε,
Εγγςητική Επιστολή Απιθμόρ------------------ςμβόλαιο Απ.-----------------------Επεηδή έρνπκε πιεξνθνξεζεί όηη έρεηε ζπκβιεζεί κε ηνπο θπξίνπο ---------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ θαη ζην εμήο θαινύκελσλ «ν Αλάδνρνο») γηα ηελ
θαηαζθεπή/εθηέιεζε/παξνρή ηνπ/ηεο ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ θαη ζην εμήο ηνπ ζπκβνιαίνπ απηνύ
θαινύκελνπ «ην Σπκβόιαην») κε Πνζό Σπκβνιαίνπ € ----------------------------------, (νινγξάθσο -------------------------------------------------------------------------------------- Επξώ θαη ----------------------------------------ζελη) θαη επεηδή νη Όξνη ηνπ Σπκβνιαίνπ πξνλννύλ ηελ παξνρή εγγύεζεο γηα ηελ πηζηή
εθηέιεζε ηνπ Σπκβνιαίνπ απηνύ γηα πνζό ίζν κε πνζνζηό ------------------ εθαξκνδόκελνπ επί ηνπ
Πνζνύ Σπκβνιαίνπ, εκείο, ην πην θάησ ππνγξάθνλ ρξεκαηνπηζησηηθό ίδξπκα, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ
Αλαδόρνπ, παξαηηνύκελνη από θάζε δηθαίσκα έλζηαζεο θαη επηθύιαμεο γηα ην πην πάλσ Σπκβόιαην ή
νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε απηνύ, κε ην παξόλ έγγξαθν, ακεηάθιεηα θαη αλεμάξηεηα από νπνηαδήπνηε
έλζηαζε από κέξνπο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ρσξίο αλαθνξά ζ’ απηόλ, εγγπνύκεζα λα ζαο πιεξώζνπκε
ρσξίο θαζπζηέξεζε (θαη ην αξγόηεξν εληόο 3 εξγάζηκσλ εκεξώλ) ζηελ πξώηε γξαπηή απαίηεζή ζαο,
νπνηνδήπνηε πνζό ζα απαηηεζεί από εζάο κέρξη πνζνύ € ----------------------------------- (νινγξάθσο) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Επξώ θαη ----------------------------------------------- (ζελη), έλαληη γξαπηήο ζαο δήισζεο όηη
ν Αλάδνρνο έρεη αξλεζεί ή παξαιείςεη λα εθπιεξώζεη ή δελ έρεη εθπιεξώζεη θαη/ή έρεη παξαβηάζεη
νπνηνδήπνηε όξν ηνπ Σπκβνιαίνπ. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηκεκαηηθώλ απαηηήζεσλ ην πνζό ηεο
εγγύεζεο ζα κεηώλεηαη αλάινγα κε ηα πνζά πνπ ζα πιεξώλνληαη.
2.
Ννείηαη όηη νπνηαδήπνηε αιιαγή, ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή δηόξζσζε ε νπνία δπλαηό λα γίλεη
ζην Σπκβόιαην, ή νπνηνζδήπνηε δηαθαλνληζκόο ζρεηηθά κε απηό, δελ ζα καο απαιιάμεη από ηελ επζύλε
καο πνπ απνξξέεη από ηελ παξνύζα Εγγπεηηθή Επηζηνιή θαη δηα ηνπ παξόληνο παξαηηνύκεζα απόιπηα
από ην δηθαίσκα καο λα ζπγθαηαηεζνύκε ή λα ιάβνπκε εηδνπνίεζε ή γλώζε γηα νπνηαδήπνηε ηέηνηα
αιιαγή, ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε, δηόξζσζε, ή δηαθαλνληζκό.
3.
Η Εγγύεζε απηή ζα έρεη ηζρύ κέρξη θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο πνπ
αλαγξάθεηαη αλσηέξσ θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή (ή, εάλ ε εκεξνκελία απηή είλαη ηξαπεδηθή
αξγία, κέρξη θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακέζσο πξνεγνύκελεο εκέξαο πνπ δελ είλαη ηξαπεδηθή
αξγία) ζα πξέπεη λα έρνπκε ιάβεη νπνηαδήπνηε απαίηεζή ζαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο σο άλσ
εκεξνκελίαο ιήμεο, θαη λννπκέλνπ όηη κέρξη ηόηε δελ ζα έρεη ιεθζεί από εκάο νπνηαδήπνηε γξαπηή
απαίηεζή ζαο, ε Εγγπεηηθή Επηζηνιή ζα ζεσξείηαη άθπξε είηε έρεη επηζηξαθεί ζε εκάο είηε όρη.
4.
Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή ζα δηέπεηαη από θαη ζα εξκελεύεηαη κε βάζε θαη ζύκθσλα κε ηνπο
λόκνπο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαη ζα εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Κππξηαθώλ Δηθαζηεξίσλ.
Δηαηεινύκε,
[Χξεκαηνπηζησηηθό Ίδξπκα]
(ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα)
{

Δπηθνιιήζηε εδώ }
Υαξηόζεκα

Ηκεξνκελία: …………………………….

