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ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ  
 

 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ /ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΣΙ∆ΙΟΥ , ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ 

∆ΕΝ∆ΡΩΝ. 
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ΧΛΩΡΑΚΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 
 
Α.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Β.   Ο∆ΗΓΙΕΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
 
Γ.   ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  
 
∆.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Ε.   ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΣΤ. ΣΧΕ∆ΙA ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗ (χωρίς κλίµακα).  
       ΣΧΕ∆ΙΟ 1, ΣΧΕ∆ΙΟ 2 και ΣΧΕ∆ΙΟ 3 
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Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 

 

           
  Από τα Κοινοτικό Συµβούλιο  Χλώρακας ζητούνται προσφορές για εργασία φύτευσης / συντήρησης 

γρασιδιού, φυτών και δένδρων. 

 

2.      Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισµένες και να υποβληθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού 

Συµβουλίου Χλώρακας  και να φθάσουν µέχρι τις 13:00 µ.µ  της Παρασκευής   21 Φεβρουαρίου 2020 . 

 

3.       Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις επικοινωνήστε µε  τον κ-ο Κ. Καραπάνο στο 

τηλ. 26-273721 .   

 

 

4. Το Κ.Σ. Χλώρακας  δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί την χαµηλότερη η οποιαδήποτε άλλη 

προσφορά . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χλώρακα ,……………… 
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Β. Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΟΡΟΙ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ   
 

 

1.ΓΕΝΙΚΕΣ  Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 

1.1. Το Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας προτίθενται να αναθέσει την εργασία φύτευσης / συντήρησης 

γρασιδιού και άλλων φυτών/δενδρων στο Κοινοτικό Πάρκο Τουριστικής Περιοχής ΄΄Πάρακας΄΄ , στο 

Κοινοτικό πάρκο ΄΄Αγ. Νικολάου΄΄ και σε λασάνι επί της συµβολής οδών Λεωφ. Ελευθερίας µε 

Καποδίστρια. 

 

1.2. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και να απευθύνονται στον Πρόεδρο του 

Κοινοτικού Συµβουλίου Χλώρακας  .  Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών 

του Κοινοτικού Συµβουλίου Χλώρακας  ή να σταλούν µε το ταχυδροµείο σε φάκελο , κατάλληλα  

γραµµατοσεσηµασµένο. 

 

1.3. Στην πάνω αριστερή γωνία του φακέλου πρέπει να γράφεται : < ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ/ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΣΙ∆ΙΟΥ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ . >. 
       Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία Κοινοτικού Συµβουλίου το αργότερο µέχρι  τις 

13:00 µ.µ  της Παρασκευής   21 Φεβρουαρίου 2020   . 

       Οποιαδήποτε προσφορά ληφθεί µετά την πιό πάνω ώρα δεν θα λαµβάνεται υπόψη. 

 

1.4. Η προσφορά να υποβάλλεται στο έντυπο του συµβολαίου τούτου µαζί µε τους όρους, αφού 

υπογραφεί και πιστοποιηθεί από µάρτυρες. 

 

1.5.  Το Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας , δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί τη χαµηλότερη ή οποιαδήποτε 

άλλη προσφορά . Το Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας δικαιούται να αυξοµειώσει την προσφορά 

κατά ± 15% επί του συνόλου της . 
 

1.6. Ο προσφοροδότης δεσµεύεται να εκτελέσει την προσφορά στην  τιµή που προσέφερε . Η 

προσφορά γίνεται δεσµευτική για τον επιτυχόντα προσφοροδότη και πρέπει να εκτελεστεί αφού γίνει 

δεκτή από το Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας  .  

 

1.7.    Αριθµητικώς Έλεγχος Προσφορών  

 

α)   Οι προσφορές θα ελεγχθούν µε σκοπό να εντοπισθούν οποιαδήποτε αριθµητικά  λάθη και / ή λάθη 

από µεταφορά  , τα οποία και θα διορθώνονται . 

 

β)   Εάν υπάρχει οποιοδήποτε λάθος από τον πολλαπλασιασµό της τιµής µονάδας επί την ποσότητα του 

είδους / άρθρου , η τιµή µονάδας θα θεωρείται ορθή και θα λαµβάνεται σαν βάση για την διόρθωση . 
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γ)        Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει µε βάση το Ολικό Ποσό Προσφοράς όπως αυτό προκύπτει 

µετά τη διόρθωση οποιωνδήποτε αριθµητικών λαθών και / ή λαθών από µεταφορά .    

 

δ)   Συχνή εµφάνιση αριθµητικών λαθών και /ή λαθών από µεταφορά σε προσφορές είναι ένδειξη 

αναξιοπιστίας εκ µέρους προσφοροδότη και το Κ. Σ. Χλώρακας θα έχει το δικαίωµα να τον 

αποκλείσει. 

 

1.8.    Ποσό  Προσαρµογής 

  

α)       Ο προσφοροδότης µπορεί να προσαρµόσει το Ποσό της Προσφοράς του µε την εισαγωγή στο 

σηµείο που ορίζεται στη Γενική Περίληψη της Προσφοράς ποσού έκπτωσης η επιβάρυνσης (πλην / 

συν) . 

 

β)       Το ποσό προσαρµογής κατά την έκδοση των ενδιάµεσων Πιστοποιητικών Πληρωµής και στον 

τελικό Λογαριασµό του Συµβολαίου θα υπολογίζεται σε µορφή εκατοστιαίας (%) προσαρµογής επί του 

συνολικού ποσού των τιµολογητέων ειδών / άρθρων περιλαµβανοµένου και αυτών που προκύπτουν 

από οδηγίες για αλλαγές / τροποποιήσεις .  

 

1.9.   Σε περίπτωση ύπαρξης ποσού προσαρµογής από µέρους του προσφοροδότη και ποσού 

προσαρµογής λόγω ψηλών ή χαµηλών τιµολογήσεων , θα υπολογίζεται ενιαία εκατοστιαία (%) 

προσαρµογή επί του συνολικού ποσού των τιµολογητέων ειδών / άρθρων ώστε το ολικό ποσό 

Προσφοράς  (όπως αυτό προκύπτει µετά τον αριθµητικό έλεγχο των προσφορών ) να παραµένει 

αναλλοίωτο . 

 

 1.10.    Κατά την έκδοση των ενδιάµεσων Πιστοποιητικών Πληρωµής και στον τελικό Λογαριασµό  

του Συµβολαίου  η ενιαία εκατοστιαία (%) προσαρµογή θα αυξοµειώνει τις τιµολογήσεις των ειδών / 

άρθρων περιλαµβανοµένων και αυτών που θα προκύπτουν από οδηγίες για αλλαγές / τροποποιήσεις . 

 

1.11.    ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό αυτό έχουν φυσικά πρόσωπα , νοµικά πρόσωπα ή 

κοινοπραξίες φυσικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστηµένα νόµιµα στην Κύπρο ή σε άλλο 

κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ∆ιεθνή Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή 

µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  

2. Οι κοινοπραξίες φυσικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή Προσφορά, µε τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου. 

β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόµιµης εγκατάστασης 

στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
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Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ∆ιεθνή 

Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συµφωνίες 

σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της 

Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα 

υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή πριν την υπογραφή της Σύµβασης. 

4. Κάθε φυσικό πρόσωπο µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε σε µία µόνο 

κοινοπραξία. 

5. Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειµένου της Σύµβασης, να 

χρησιµοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωµένος να δηλώσει στην Τεχνική του 

Προσφορά, αναφέροντας και το µέρος του Αντικειµένου της Σύµβασης που αυτοί πρόκειται να 

υλοποιήσουν, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 8.3.1.2. Νοείται ότι ένας 

υπεργολάβος δεν επιτρέπεται να συµπεριλαµβάνεται σε περισσότερες από µία (1) προσφορές. 
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Γ. Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι 
 

2.1. Ζητούνται προσφορές  για την εργασία φύτευσης νέου γρασιδιού, συντήρηση νέου και 

υφιστάµενου γρασιδιού, φύτευση δένδρων και θαµνοειδών και συντήρηση αυτών  στο Κοινοτικό 

Πάρκο Τουριστικής Περιοχής ΄΄Πάρακας΄΄,  εργασία φύτευσης νέου γρασιδιού και συντήρηση αυτού  

στο Κοινοτικό Πάρκο ΄΄Αγ. Νικόλαος΄΄, εργασία φύτευσης νέου γρασιδιού και συντήρηση αυτού σε 

λασάνι επί της συµβολής οδών Λεωφ. Ελευθερίας µε Καποδίστρια , σύµφωνα µε τους παρόντες όρους 

και της υποδείξεως Προϊστάµενου Τεχνικών Υπηρεσιών Κ.Σ. Χλώρακας ή άλλου κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένου εκπρόσωπου του  Κοινοτικού Συµβουλίου Χλώρακας.  
  
2.2.  Ο προσφοροδότης οφείλει προ της υποβολής της προσφοράς του , όπως µελετήσει προσεκτικά 

όλα τα συναφή προς την παρούσα προσφορά έγγραφα και αναφέρει γραπτώς προς τον Προϊστάµενο 

Τεχνικών Υπηρεσιών Κ.Σ. Χλώρακας  οποιαδήποτε λάθη ή αβλεψίες, αντιφάσεις , παραλείψεις ή 

ελλείψεις που δυνατόν να ανακαλυφθούν εις αυτά.  Το Κοινοτικό Συµβούλιο  Χλώρακας ουδεµία 

ευθύνη φέρει για τέτοιες αβλεψίες ή ελλείψεις που µπορούν να παρουσιασθούν µετά την υποβολή της 

προσφοράς και  ουδεµία   απαίτηση εν σχέση µε αυτά θα γίνει αποδεκτή. 
 

2.3. Ο προσφοροδότης οφείλει προ της υποβολής της προσφοράς του όπως επισκεφθεί τις τοποθεσίες 

όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες και λάβει πλήρη γνώση των γενικών και ειδικών συνθηκών που µπορεί 

να επηρεάσουν την οµαλή διεξαγωγή των εργασιών διότι καµιά εκ των υστέρων απαίτησης εν σχέση 

µε τα πιό πάνω θα γίνει αποδεκτή. 
        
2.4. Ο Προϊστάµενος Τεχνικών Υπηρεσιών Κ.Σ. Χλώρακας  κατά τη διάρκεια των εργασιών δύναται 

να δώσει εις τον προσφοροδότη επιπρόσθετες οδηγίες . 
 

2.5. Ο Επιτυχών Προσφοροδότης είναι υπόχρεος να εκτελέσει και αποπερατώσει τις εργασίες 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του  Προϊστάµενου Τεχνικών Υπηρεσιών Κ.Σ. Χλώρακας , νοουµένου ότι 

αυτές δεν αντίκεινται προς τις υποχρεώσεις του προσφοροδότη . 
 

2.6. Όλα τα εργατικά, υλικά και µηχανήµατα και οτιδήποτε άλλο χρειασθεί για την ορθή εκτέλεση των 

εργασιών θα βαρύνουν τον επιτυχόντα προσφοροδότη, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  
 

 

2.7. Ο προσφοροδότης που θα επιλεγεί υποχρεούται να αρχίσει την εργασία µέσα σε 48 ώρες αφού 

ειδοποιηθεί γραπτώς και απαραίτητα µετά την υπογραφή του Συµβολαίου.  
 

2.8. Το Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας  δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις εκ µέρους 

τρίτων γι΄ οποιανδήποτε ζηµιά ή βλάβη προξενηθεί  από τον προσφοροδότη ή το προσωπικό του κατά 

τη διάρκεια των εργασιών. 

Ο προσφοροδότης  θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά ή βλάβη προξενηθεί σε Κυβερνητική 

περιουσία κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
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∆. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ  

    Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφει τις εργασίες οι οποίες θα εκτελεσθούν και που µετά 

των άλλων Συµβολαίου και Σχεδίου θα αποτελούν αναπόσπαστον µέρος του Συµβολαίου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως εκτελέσει όλες τις εργασίες τις αναγραφόµενες εις την παρούσα 

συγγραφή των υποχρεώσεων µε κάθε επιµέλεια και µε τον πιό έντεχνο τρόπο, συµφώνος των κανόνων 

της επιστήµης , τέχνης και εµπειρίας. 

 

3.2. ΕΙ∆ΙΚΑ     

 

3.2.1   Ο επιτυχών προσφοροδότης θα τοποθετήσει σύστηµα άρδευσης µαζί µε όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήµατα.  

   

  Αγορά των υλικών για το σύστηµα άρδευσης βαραίνουν τον εργοδότη.  

 

  Έπειτα από την τοποθέτηση του συστήµατος άρδευσης ο επιτυχών προσφοροδότης θα εξοµαλύνει το 

υφιστάµενο έδαφος. Ακολούθως θα προβεί σε αποµάκρυνση πετρών και φερτών υλικών, τυχόν 

προσθήκη χώµατος, εφαρµογή βασικής λίπανσης και φρεζάρισµα σε βάθος 15 εκατ. Μετά θα προβεί 

στην διαµόρφωση  του εδάφους µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων (τσουγκράνα, κύλινδρος) ώστε να 

έχει τις απαιτούµενες κλίσεις και οµαλότητα. 

 

3.2.2  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΄΄ΠΑΡΑΚΑΣ΄΄ 

 

Α)  Έπειτα από την τοποθέτηση του συστήµατος άρδευσης ο επιτυχών προσφοροδότης θα εξοµαλύνει 

το υφιστάµενο έδαφος. Ακολούθως θα προβεί αποµάκρυνση πετρών και φερτών υλικών, τυχόν 

προσθήκη χώµατος, εφαρµογή βασικής λίπανσης και φρεζάρισµα σε βάθος 15 εκατ. Μετά θα προβεί 

στην διαµόρφωση  του εδάφους µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων (τσουγκράνα, κύλινδρος) ώστε να 

έχει τις απαιτούµενες κλίσεις και οµαλότητα. 

 

Β) Φύτευση νέου γρασιδιού  

    Με το πέρας των πιο πάνω θα κάνει την ρίψη του σπόρου και ακολούθως κάλυψη του µε χώµα.     

    Κυλίνδρισµα ώστε να εφαρµόσει ικανοποιητικά στο έδαφος. Οι περιοχές είναι καθορισµένες επί του 

σχεδίου (Σχέδιο Νο1) 

 

Γ) Εµπλουτισµός και Συντήρηση υφιστάµενου γρασιδιού  

 

Σε περιοχές µε υφιστάµενο γρασίδι θα γίνει εµπλουτισµός αυτού, κατάλληλη λίπανση κτλ. . Οι 

περιοχές είναι καθορισµένες επί του σχεδίου (Σχέδιο Νο1)   

 

∆) Φύτευση σχοίνων  
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Η φύτευση των σχοίνων θα γίνει σε περιοχές καθορισµένες επί του σχεδίου (Σχέδιο Νο1)  

 

Ε) Φύτευση ∆ένδρων 

 

Σε περιοχές που είναι καθορισµένες επί του σχεδίου (Σχέδιο Νο1) θα γίνει φύτευση δένδρων(πεύκα και 

κυπαρίσσια). Σε λασάνια για φύτευση δένδρων θα τοποθετηθεί νάιλον και ακολούθως   χαλίκι πάχους 

10 εκατοστά. Προµήθεια των πιο πάνω υλικών από τον Εργοδότη.  

 

ΣΤ)  Με την ολοκλήρωση της φύτευσης ο Επιτυχών προσφοροδότης θα συντηρήσει το γρασίδι για 

χρονικό διάστηµα τριών µηνών (3),  έτσι-ώστε αυτό να πάρει δύναµη. Με το πέρας της περιόδου των 

τριών µηνών (3),  θα παραδώσει τις εργασίες  στον Εργοδότη, αφού η κατάσταση του κριθεί 

ικανοποιητική. 

 

Ζ) Συντήρηση της φύτευσης  µετά την παράδοση της, για χρονική περίοδο δώδεκα (12) µηνών. 

 

  Επιπρόσθετα των πιο πάνω ο προσφοροδότης θα υποβάλλει προσφορά για την συντήρηση του 

γρασιδιού για δώδεκα µήνες (12) . Στην τιµή να συµπεριληφθούν όλα τα εργατικά, σπόροι και 

φυτοφάρµακα/λιπάσµατα. 

 

Σηµειώσεις:  

-Τα πιο πάνω να είναι κατάλληλα και για παραθαλάσσιο περιβάλλον. 

-Τα λασάνια µεταξύ φύτευσης  γρασιδιού-σχοίνων και σχοίνων-δένδρων, θα διαχωρίζονται µε 
λαµαρίνα. Προµήθεια λαµαρίνας από τον Εργοδότη. 

-Μετά την περίοδο συντήρησης ο επιτυχών προσφοροδότης θα είναι υπόχρεος για την επιτόπια 

υπόδειξη της  λειτουργίας  του συστήµατος άρδευσης. 

 

3.2.3  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΄΄ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ΄΄ 

 

Α)  Έπειτα από την τοποθέτηση του συστήµατος άρδευσης ο επιτυχών προσφοροδότης θα εξοµαλύνει 

το υφιστάµενο έδαφος. Ακολούθως θα προβεί αποµάκρυνση πετρών και φερτών υλικών, τυχόν 

προσθήκη χώµατος, εφαρµογή βασικής λίπανσης και φρεζάρισµα σε βάθος 15 εκατ. Μετά θα προβεί 

στην διαµόρφωση  του εδάφους µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων (τσουγκράνα, κύλινδρος) ώστε να 

έχει τις απαιτούµενες κλίσεις και οµαλότητα. 

 

Β) Φύτευση νέου γρασιδιού  

    Με το πέρας των πιο πάνω θα κάνει την ρίψη του σπόρου και ακολούθως κάλυψη του µε χώµα.     

    Κυλίνδρισµα ώστε να εφαρµόσει ικανοποιητικά στο έδαφος. Οι περιοχές είναι καθορισµένες επί του 

σχεδίου (Σχέδιο Νο2) 

 

Γ)  Με την ολοκλήρωση της φύτευσης ο Επιτυχών προσφοροδότης θα συντηρήσει το γρασίδι για χρονικό 

διάστηµα τριών µηνών (3),  έτσι-ώστε αυτό να πάρει δύναµη. Με το πέρας της περιόδου των τριών 

µηνών (3),  θα παραδώσει τις εργασίες  στον Εργοδότη, αφού η κατάσταση του κριθεί ικανοποιητική. 



ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΧΛΩΡΑΚΑΣ              COMMUNAL  BOARD  OF  CHLORAKAS 

                  Λεωφ. Ελευθερίας 11                                                                           11  Eleftherias Ave., 
         Τηλ. 26 273 721, Φαξ. 26 271 535                                                         Tel. 26 273 721, Fax.26271 535 
      8220 – Χλώρακα –  Πάφος –  Κύπρος                                                 8220 – Chloraka – Ρaphos – Cyprus 

 

 
 

Αρ. Προκήρυξης ΚΣΧ/26(4)-2020                                                                                                                             Σελίδα 10 από 16 

 

∆) Συντήρηση της φύτευσης  µετά την παράδοση της, για χρονική περίοδο δώδεκα (12) µηνών. 

 

  Επιπρόσθετα των πιο πάνω ο προσφοροδότης θα υποβάλλει προσφορά για την συντήρηση του 

γρασιδιού για δώδεκα µήνες (12) . Στην τιµή να συµπεριληφθούν όλα τα εργατικά, σπόροι και 

φυτοφάρµακα/λιπάσµατα. 

 

Σηµείωση:  

-Μετά την περίοδο συντήρησης ο επιτυχών προσφοροδότης θα είναι υπόχρεος για την επιτόπια 

υπόδειξη της  λειτουργίας  του συστήµατος άρδευσης. 

 

3.2.4  ΛΑΣΑΝΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Ο∆ΩΝ ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ 

 

Α)  Έπειτα από την τοποθέτηση του συστήµατος άρδευσης ο επιτυχών προσφοροδότης θα εξοµαλύνει 

το υφιστάµενο έδαφος. Ακολούθως θα προβεί αποµάκρυνση πετρών και φερτών υλικών, τυχόν 

προσθήκη χώµατος, εφαρµογή βασικής λίπανσης και φρεζάρισµα σε βάθος 15 εκατ. Μετά θα προβεί 

στην διαµόρφωση  του εδάφους µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων (τσουγκράνα, κύλινδρος) ώστε να 

έχει τις απαιτούµενες κλίσεις και οµαλότητα. 

 

Β) Φύτευση νέου γρασιδιού  

    Με το πέρας των πιο πάνω θα κάνει την ρίψη του σπόρου και ακολούθως κάλυψη του µε χώµα.     

    Κυλίνδρισµα ώστε να εφαρµόσει ικανοποιητικά στο έδαφος. Οι περιοχές είναι καθορισµένες επί του 

σχεδίου (Σχέδιο Νο2) 

 

Γ)  Με την ολοκλήρωση της φύτευσης ο Επιτυχών προσφοροδότης θα συντηρήσει το γρασίδι για χρονικό 

διάστηµα τριών µηνών (3),  έτσι-ώστε αυτό να πάρει δύναµη. Με το πέρας της περιόδου των τριών 

µηνών (3),  θα παραδώσει τις εργασίες  στον Εργοδότη, αφού η κατάσταση του κριθεί ικανοποιητική. 

 

∆) Συντήρηση της φύτευσης  µετά την παράδοση της, για χρονική περίοδο δώδεκα (12) µηνών. 

 

  Επιπρόσθετα των πιο πάνω ο προσφοροδότης θα υποβάλλει προσφορά για την συντήρηση του 

γρασιδιού για δώδεκα µήνες (12) . Στην τιµή να συµπεριληφθούν όλα τα εργατικά, σπόροι και 

φυτοφάρµακα/λιπάσµατα. 

 

Σηµείωση:  

-Μετά την περίοδο συντήρησης ο επιτυχών προσφοροδότης θα είναι υπόχρεος για την επιτόπια 

υπόδειξη της  λειτουργίας  του συστήµατος άρδευσης. 
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Ε1. ΕΝΤΥΠΟ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ 
 

Εγώ ο προσφοροδότης συµφωνώ όπως : 
 

 
Προς 

<ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ>  

 

Αρ. ∆ιαγωνισµού: ΚΣΧ/26(4)-2020 

Τελευταία προθεσµία υποβολής προσφορών:  Παρασκευή   21 Φεβρουαρίου 2020 και ωρα 13:00 µ.µ   
 
1. Αφού µελετήσαµε µε προσοχή τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού  και αφού επισκεφθήκαµε και επιθεωρήσαµε το 

Εργοτάξιο και έχουµε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του Έργου, εµείς οι υποφαινόµενοι, αναλαµβάνουµε να 

αρχίσουµε, να εκτελέσουµε, να συµπληρώσουµε και να επιδιορθώσουµε οποιαδήποτε ελαττώµατα στο Έργο, 

µέσα στα καθορισµένα χρονικά όρια, σύµφωνα µε τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού από κάθε άποψη, για το Συνολικό 

Ποσό των Ευρώ €-------------------------(εκ΄ µεταφοράς από την Ανάλυση Προσφοράς), (ολογράφως) ------------------

---------------------------------------------------------------------------Ευρώ ΚΑΙ ------------------------------------ σέντ, συν Ποσό 

€------------------ για Φ.Π.Α., ή τέτοιο ποσό όπως θα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις πρόνοιες 

των Όρων Συµβολαίου.  

 
2. Αν η προσφορά µας γίνει αποδεκτή, αναλαµβάνουµε να εκτελέσουµε την όλη η εργασία εντός τριών 

εβδοµάδων µετά την εντολή έναρξης εργασίας . 

 
3. Συµφωνούµε πως η Προσφορά µας αυτή θα ισχύει για περίοδο ΤΕΣΣΑΡΩΝ εβδοµάδων (4 εβδοµάδων) 

από την τελευταία προθεσµία υποβολής των προσφορών, θα µας δεσµεύει και θα µπορεί να γίνει αποδεκτή ανά 

πάσα στιγµή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 

 
4. Συµφωνούµε πως ότι µέχρι την τελική παραλαβή εργασιών θα κατακρατείται ποσό ίσο µε το 2,50% του 

ποσού προσφοράς .   

 
5. Μέχρι να ετοιµαστεί και υπογραφεί επίσηµη Συµφωνία, η προσφορά µας αυτή µαζί µε τη γραπτή 

αποδοχή σας θα αποτελούν δεσµευτικό Συµβόλαιο µεταξύ µας. 

 
6. Αντιλαµβανόµαστε πως δεν είσαστε υπόχρεοι να δεχτείτε τη προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή ή 

οποιαδήποτε άλλη προσφορά. 

7.          Είναι εις γνώση µας ότι οι πληρωµές θα γίνουν ως εξής: 

 

Θέµα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΣΙ∆ΙΟΥ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ . 
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- 50% της τιµής  προσφοράς (βάση ανάλυσης προσφοράς)  µε την παράδοση των 

εργασιών φύτευσης. 

- 50% της τιµής  προσφοράς (βάση ανάλυσης προσφοράς) µετά την πάροδο τριών 

µίνων , εφόσον τα γρασίδια, φυτά και δένδρα έχουν δυναµώσει και αφού ο Εργοδότης 

είναι πλήρως ικανοποιηµένος .  

- 1/12  της τιµής προσφοράς (βάση ανάλυσης προσφοράς) κάθε µήνα, για την 

δωδεκάµηνη (12) συντήρηση και αφού ο Εργοδότης είναι πλήρως ικανοποιηµένος 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του -------------------------------------------------- 

 

΄Όνοµα υπογράφοντος --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου υπογράφοντος ------------------------------------------- 

 

Ιδιότητα υπογράφοντος --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Στοιχεία Προσφέροντος 

 

Όνοµα Προσφέροντος --------------------------------------------------------------------------------- 

Χώρα εγκατάστασης ------------------------  ∆ιεύθυνση -------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------Ταχ. Κιβ. -----------  

 

∆ιεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------Ταχ. Κιβ. --------- 

Τηλέφωνο επικοινωνίας ---------------------------- Τέλεφαξ επικοινωνίας ---------------------- 

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α. ------------------------ (χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ ----------------) 

Ηµεροµηνία ------------------------------------------- 

 

Μάρτυρας (Όνοµα, Υπογραφή και ∆ιεύθυνση) 

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

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

Σηµείωση 1 : Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νοµικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για 
την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε µέλους της κοινοπραξίας. 

 

Σηµείωση 2:  Όλα τα κενά να συµπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του 
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Ε2. ΑΝΑΛΥΣΗ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΤΙΜΗ 

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΄΄ΠΑΡΑΚΑΣ΄΄  (βλ. Σχ. Νο1) 

Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΟΛΟ    

Β ΦΥΤΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΣΙ∆ΙΟΥ Μ² 660,00   

Γ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΣΙ∆ΙΟΥ 
Μ² 

1.000,00   

∆ ΦΎΤΕΥΣΗ ΣΧΟΊΝΩΝ Μ² 430,00   

Ε 

ΦΎΤΕΥΣΗ ∆ΈΝ∆ΡΩΝ: 

ΠΕΥΚΑ  

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

 

ΤΕΜ. 

ΤΕΜ. 

 

8,00 

16,00 

  

ΣΤ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ. 
ΜΗΝΑΣ 12,00 

  

2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΄΄ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ΄΄ (βλ. Σχ. Νο2) 

Α ΣΎΣΤΗΜΑ ΆΡ∆ΕΥΣΗΣ ΟΛΟ    

Β ΦΎΤΕΥΣΗ ΝΈΟΥ ΓΡΑΣΙ∆ΙΟΎ Μ² 500,00   

Γ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ. 
ΜΗΝΑΣ 12,00 

  

3 
ΛΑΣΑΝΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Ο∆ΩΝ ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ (βλ. 

Σχ. Νο3) 

Α ΣΎΣΤΗΜΑ ΆΡ∆ΕΥΣΗΣ ΟΛΟ    

Β ΦΎΤΕΥΣΗ ΝΈΟΥ ΓΡΑΣΙ∆ΙΟΎ Μ² 100,00   

Γ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ. 
ΜΗΝΑΣ 12,00 

  

      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (1+2+3) ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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