
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΙΣΜΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΣΕΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 22.10.17 (2021)

 

Ο Δήμος Τσερίου προκηρύσσει προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για τη μεταφορά νερού και 

πότισμα φυτών σε χώρους Πρασίνου και Δημοτικά Πάρκα, σε διάφορες περιοχές του 

Δήμου Τσερίου για δύο έτη και δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης για ακόμα ένα. 

Εκτιμώμενη Αξία ( ΕΥΡΩ) : Δεκατρείς χιλιάδες Ευρώ (€13.000) Ετησίως  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες 

φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή 

σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

1. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της. 

 

2. Η ακριβής ημερομηνία της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης θα οριστεί με 

οδηγία που θα εκδοθεί από τον Υπεύθυνο Συντονιστή του Έργου περί της αρχές 

Αυγούστου 2021. 

 

3. Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και οι περίοδοι εκτέλεσης 

είναι οι μήνες Μάϊος έως Σεπτέμβριος. 

 

4. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν πότισμα με βυτίο στα σημεία που δεν υπάρχει 

αρδευτικό δίκτυο. 

 

5. Η τιμή προσφοράς θα είναι ανά τόνο νερού + Φ.Π.Α και θα συμπεριλαμβάνει 

κόστος νερού, μεταφορά και πότισμα.  

 

6. Μέσος όρος κατανάλωσης νερού στους 200 τόνους / μήνα 

 

7. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί νερό από τη διάτρηση του 

Δήμου αυτό θα χρεώνεται €0,60 κ.μ.  

 

8. Κάθε όχημα που θα προσφερθεί για τις εργασίες του Δήμου θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα εγγεγραμμένο και εφοδιασμένο με τη σχετική άδεια κυκλοφορίας, 

ασφάλεια και άλλες άδειες ή πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών 

νόμων και κανονισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 

Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη : «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 

22.10.17, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΙΣΜΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΣΕΡΙΟΥ», στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου, οδός Γρηγόρη Αυξεντίου 

38-40, 1ο όροφος, 2480, Τσέρι , το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 

14/07/2021. 



Οι προσφορές θα ανοιχτούν μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους. 

Ο Δήμος θα αξιολογήσει τις προσφορές με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής. Ο Δήμος 

Τσερίου δεν είναι υποχρεωμένος να δεχτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη 

προσφορά. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές θα 

κατακυρωθούν στο σύνολο τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο 22381744.  

 

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΤΣΕΡΙΟΥ 


