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ΕΝΤΥΠΟ 1
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς: Αν. Διευθυντή Τμήματος Δασών
Θέμα: Προσφορά για την προμήθεια και συντήρηση δύο (2) διπλοκάμπινων οχημάτων και
ενός (1) μονοκάμπινου πυροσβεστικού οχήματος

Αρ. Διαγωνισμού:

ΤΔ 3/2013

Τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών:

08/03/2013

1.
Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του
Αντικειμένου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε το Αντικείμενο
της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη συνημμένη Τεχνική Προσφορά μας και με
την τιμή που δηλώνουμε στην Οικονομική Προσφορά μας
2.
Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να παραδώσουμε το Αντικείμενο της
Σύμβασης μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται στους όρους της Σύμβασης.
Βεβαιώνω ότι τα προσφερόμενα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί με την άδεια του κατόχου
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν παραβιάζουν οποιεσδήποτε απαγορεύσεις ή
περιορισμούς που προβλέπονται από το Κοινοτικό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.
3.
Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που αναφέρεται
στην παράγραφο 2.15 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να
γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του
Όνομα υπογράφοντος
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος

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

Ιδιότητα υπογράφοντος
Στοιχεία Προσφέροντος1
Όνομα Προσφέροντος
Χώρα εγκατάστασης
Διεύθυνση..........................................................
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)
Ταχ. Κιβ. .........................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας.................................
Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.
(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ)
Ημερομηνία

..................................................................
..................................................................
..................................................................
Ταχ. Κιβ. ...........................................
...............................................................
Τέλεφαξ επικοινωνίας...............................
.................................................................
..................................................................
..................................................................

Μάρτυρας (΄Ονομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......
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 Εκπρόσωπό του.
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ΕΝΤΥΠΟ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ημερομηνία λήξης ...................................
Προς Αν. Διευθυντή Τμήματος Δασών
(από εδώ και στο εξής καλούμενης "η Αναθέτουσα Αρχή")

Αξιότιμοι Κύριοι,
Εγγυητική Επιστολή Αριθμός ------------------Διαγωνισμός αρ. -------------------------Επειδή οι κύριοι ------------------------------------------------------------------------------ (από εδώ και στο
εξής καλουμένων "ο Προσφέρων") συμμετέχουν στο διαγωνισμό και έχουν υποβάλει προσφορά με
σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή για ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής της προσφοράς αυτής
καλούμενης “η Προσφορά”), και επειδή οι όροι του Διαγωνισμού υπ. αρ. ------------------ προνοούν για
παροχή από τον Προσφέροντα Εγγύησης Συμμετοχής για ποσό € --------------------------------------(ολογράφως --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ευρώ και ----------------------------------- σεντ) (από εδώ και στο εξής του ποσού αυτού καλούμενου «το
Ποσό Εγγύησης Συμμετοχής») εμείς, το υπογράφον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του
Προσφέροντος, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα ένστασης και επιφύλαξης για την πιο πάνω
Προσφορά, με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από μέρους
του Προσφέροντος και χωρίς αναφορά σ΄ αυτόν, εγγυούμαστε να σας πληρώσουμε χωρίς
καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, το
Ποσό Εγγύησης Συμμετοχής, έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Προσφέρων:
(α) μετά την εκπνοή της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, έχει αποσύρει την Προσφορά
του ή μέρος της κατά την περίοδο ισχύος της, ή
(β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την
περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για την υπογραφή της
Σύμβασης:
(ι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε Πιστοποιητικό και/ή
άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του που απορρέει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό,
ή
(ιι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση.
2.
Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης που
αναγράφεται ανωτέρω και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή, εάν η ημερομηνία αυτή είναι τραπεζική αργία,
μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της αμέσως προηγούμενης ημέρας που δεν είναι τραπεζική αργία) θα
πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας
λήξης, και νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας, η
Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι.
3.
Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους
νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.
Διατελούμε,

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα]
(υπογραφή και σφραγίδα)
{

Επικολλήστε εδώ
Χαρτόσημα

}
Ημερομηνία: ………………………………….

[Σημειώσεις προς τον προσφέροντα και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα:
1.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, στην Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι αυτή καλύπτει
αλληλεγγύως όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.
2.
Ως ημερομηνία λήξης να αναγραφεί η 30η ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος των προσφορών του πιο πάνω αναφερόμενου διαγωνισμού.]
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ΕΝΤΥΠΟ 3
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Προς: Αν. Διευθυντή Τμήματος Δασών
Θέμα: Προσφορά για την προμήθεια και συντήρηση δύο (2) διπλοκάμπινων οχημάτων και
ενός (1) μονοκάμπινου πυροσβεστικού οχήματος

Αρ. Διαγωνισμού:

ΤΔ 3/2013

Τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών:
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Υπευθύνως δηλώνω ότι:
α.
Δεν έχω καταδικαστεί οριστικά με απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2§1 της κοινής δράσης
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από 26-597 πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου),
για απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 10/6/1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου),
β.
Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις,
γ.
Δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις,
δ.
Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική μου διαγωγή, βάσει
αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου,
ε.
Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
στ.
Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και την πληρωμή φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη
Κυπριακή Δημοκρατία / στη χώρα όπου είμαι εγκατεστημένος δηλαδή την .................... <να
διαγραφεί ότι δεν ισχύει>, κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν διευκρινίσεις.
.............................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. .........................
Υπογραφή:
Όνομα υπογράφοντος:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος:
Ιδιότητα υπογράφοντος
Στοιχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>
Όνομα:.......................................................................................................... ..................
Χώρα εγκατάστασης: ..................Διεύθυνση:.................................................................
......................................................................................................Ταχ.Κιβ............... ......
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................
.....................................................................................................Ταχ. Κιβ. .............. ....
Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας .............................
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ΕΝΤΥΠΟ 4
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)
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ΕΝΤΥΠΟ 5
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα παραθέτοντας τα στοιχεία των συμβάσεων που είναι συναφείς– σύμφωνα με είδη υπηρεσιών που αναφέρονται στο
εδάφιο 6.2.2 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού - με την προκηρυσσόμενη και τις οποίες έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο φορέας κατά τη διάρκεια
των 3 τελευταίων ετών. Ο αριθμός των συμβάσεων αυτών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10)
α/α
(μέγιστος 10)

Τίτλος Έργου

Όνομα φορέα
(μέλους της
Κοινοπραξίας)
…

Χώρα

…

Συνολική
Αξία
Σύμβασης
(Ευρώ)

Αναλογία της
σύμβασης που
εκτελέστηκε από
το Φορέα (%)

…

…

Πελάτης
(Αναθέτουσα Αρχή)

…

Προέλευση
Χρηματοδότησης

…

Λεπτομερής περιγραφή του έργου
…

Ημερομηνίες

Λοιπά μέλη
κοινοπραξίας
(εφόσον
υπάρχουν)

(έναρξης/λήξης)

…

…

Είδος υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
…
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2. ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
(Σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία συμπληρώνει τον παρακάτω
πίνακα με τα πεδία ως έχουν δηλώνοντας – με τη χρήση του συμβόλου  - το πεδίο
ειδίκευσης του συντονιστή της κοινοπραξίας και κάθε μέλους χωριστά. Σε περίπτωση
που ο Προσφέρων είναι ένα μόνο πρόσωπο η εμπειρία του δηλώνεται στη στήλη του
συντονιστή. Τα πεδία ειδίκευσης θα πρέπει να είναι τα είδη υπηρεσιών που
αναφέρονται στο εδάφιο 6.2.2.2 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού)

Συντονιστής Μέλος 1 (επωνυμία)

Μέλος 2 (επωνυμία)

κλπ

Συναφής υπηρεσία 1
Συναφής υπηρεσία 2
κλπ

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
3.1 Πίνακας Α
(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία του προσωπικού που
απασχολούνται στον Προσφέροντα με μόνιμη σχέση εργασίας. Σε περίπτωση που ο
Προσφέρων είναι κοινοπραξία ο πίνακας συμπληρώνεται για κάθε μέλος της
κοινοπραξίας χωριστά)

α/α

Ονοματεπώνυμο

Θέση στο

Τίτλοι Σπουδών

Έτος Πρόσληψης

Φορέα
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3.2 Πίνακας Β
(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα ζητούμενα στοιχεία σχετικά με το προσωπικό του
Προσφέροντα για το παρόν έτος και για τα δύο προηγούμενα έτη. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων
είναι κοινοπραξία ο πίνακας συμπληρώνεται με τα συνολικά στοιχεία για όλα τα μέλη της
κοινοπραξίας και όχι για κάθε μέλος χωριστά) .

<Έτος>

<Έτος>

<Έτος>

Προσωπικό που
απασχολείται στον
Προσφέροντα με
μόνιμη σχέση
εργασίας

Σύνολο

Αριθμός προσωπικού Σύνολο

Αριθμός προσωπικού

Σύνολο

Αριθμός προσωπικού

απασχολούμενο σε

απασχολούμενο σε

απασχολούμενο σε

υπηρεσίες συναφείς

υπηρεσίες συναφείς

υπηρεσίες συναφείς

με την

με την

με την

προκηρυσσόμενη

προκηρυσσόμενη

προκηρυσσόμενη

Συντονιστής
Μέλος Κοινοπραξίας 1
Μέλος Κοινοπραξίας 2
κλπ
ΣΥΝΟΛΟ

Γενική Σημείωση: Ο Προσφέρων, κατά τις πρόνοιες του άρθρου 53(2) του Ν.12(Ι)/2006, δύναται
να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του
με αυτές. Στην περίπτωση που ο Προσφέρων κάνει χρήση της παραπάνω δυνατότητας, οι
παραπάνω πίνακες θα πρέπει να περιλάβουν και τα στοιχεία του/των τρίτου/ων
4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας και των προσόντων των στελεχών της Ομάδας
Έργου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος ΙΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των Εγγράφων Διαγωνισμού επισυνάψτε στον παρόν Έντυπο
αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των προσώπων αυτών τα οποία θα πρέπει να έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 5) του Προσαρτήματος των Εγγράφων Διαγωνισμού.



Συναφείς με την προκηρυσσόμενη θεωρούνται οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο 6.2.2.2 του Μέρους Α των
Εγγράφων Διαγωνισμού.
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ΕΝΤΥΠΟ 6
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
[ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ]

Προτεινόμενη Θέση στην Ομάδα
Έργου:

1.

Επίθετο:

2.

Όνομα:

3.

Ημερομηνία γέννησης:

4.

Υπηκοότητα:

5.

Εκπαίδευση:

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου

5.

Περίοδος
Φοίτησης
Από
Μέχρι

Πτυχίο / Δίπλωμα που
αποκτήθηκε

Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα)
Γλώσσα

Ανάγνωση

6.

Μέλος επαγγελματικών οργανισμών :

7.

Άλλες ικανότητες: (π.χ. γνώση Η/Υ κλπ.)

Γραφή

Ομιλία
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8.

Παρούσα θέση στον οργανισμό: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση,
Οργανισμό Δημοσίου η Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.)

9.

Κύρια προσόντα: (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που
προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του)

10.

Επαγγελματική εμπειρία:
Επιχείρηση /
Οργανισμός

Περίοδος
Από
Μέχρι

Θέση

Περιγραφή
Καθηκόντων *

* Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κατά τρόπο που να φαίνεται η συνάφεια με τις ζητούμενες υπηρεσίες, ο βαθμός
εμπλοκής και ευθύνης.

11.

Κατάλογος έργων συναφών με το προκηρυσσόμενο

Τίτλος
έργου

12.

Ημερομηνίες
εκπόνησης
(έναρξη –
ολοκλήρωση)

Αξία έργου

Αποδέκτης/
Φορέας
Ανάθεσης

Συνοπτική
περιγραφή
έργου

Αρμοδιότητες καθήκοντα

Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες:
Σημείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ελέγξει την
ορθότητα των στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος. Προς το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων οφείλει, εάν του ζητηθεί,
να υποβάλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης.
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ΕΝΤΥΠΟ 7
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Προς: Αν. Διευθυντή Τμήματος Δασών
Θέμα: Προσφορά για την προμήθεια και συντήρηση δύο (2) διπλοκάμπινων οχημάτων και
ενός (1) μονοκάμπινου πυροσβεστικού οχήματος

Αρ. Διαγωνισμού:

ΤΔ 3/2013

Τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών:

08/03/2013

Υπεύθυνα βεβαιώνω ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς μου, έχω λάβει υπόψη τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των
εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο
παροχής εκτέλεσης της σύμβασης.

Υπογραφή :

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

Όνομα υπογράφοντος:

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

Αρ. Δελτίου
Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος:

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

Ιδιότητα υπογράφοντος:

..........................................................
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ΕΝΤΥΠΟ 8
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

Ζητούμενα προϊόντα : Διπλοκάμπινα

1.

Γενικά
i. Διπλοκάμπινα κατάλληλα για τη μεταφορά 5 επιβατών
συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, με μη καλυμμένο
χώρο
φορτίου
κατάλληλο
για
τη
μεταφορά
εμπορευμάτων.

ΝΑΙ

ii. Να έχει τέσσερις πόρτες, για τον οδηγό και τους
επιβάτες, και μία πίσω πόρτα για το χώρο
εμπορευμάτων.

ΝΑΙ

iii. Να είναι προϊόν πρόσφατης παραγωγής και να ανήκει
στην τρέχουσα σειρά/μοντέλο παραγωγής του
εργοστασίου κατασκευής του.

ΝΑΙ

iv. Χρώμα οχήματος: Άσπρο (Είναι δυνατόν να γίνει
αποδεκτό και όχημα άλλου χρώματος κατά την απόλυτη
κρίση του Διευθυντή του Τμήματος Δασών)

Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

ΝΑΙ

Απαιτήσεις

2
i.

Να παραδοθούν εγγεγραμμένα και να συνάδουν με τον
περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως
Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα
οχήματα θα παραδοθούν στο Τμήμα Δασών με
αναρτημένους αριθμούς κυκλοφορίας στη μορφή που
καθορίζονται από τη σχετική Νομοθεσία.
Στο
πιστοποιητικό εγγραφής ως ιδιοκτήτης θα αναφέρεται το

ΝΑΙ
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Τμήμα Δασών.
i. Να παραδοθούν με πλήρη δεξαμενή καυσίμου.
ii. Να είναι κατάλληλα για λειτουργία κάτω από τις
κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο,
δηλαδή:
-Μέγιστη θερμοκρασία: 43 0C
-Ελάχιστη θερμοκρασία: -10 0C
-Μέγιστη Σχετική Υγρασία: 90%
Ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση
i. Ο κινητήρας να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και
να τηρεί το πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 5. Να
επισυναφθεί αντίγραφο Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού
Έγκρισης Τύπου με βάση την οδηγία 70/220/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/76/ΕΚ.
ii. Να δηλωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος
(CO2) σε μικτό κύκλο οδήγησης (g/Km) καθώς επίσης
και κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο οδήγησης
(lit./100 km) του προσφερόμενου οχήματος, με βάση την
οδηγία 80/1268/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι
την οδηγία 2004/3/ΕΚ. Να επισυναφθεί αντίγραφο
Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου.
- Εκπομπές διοξειδίου άνθρακα (Co2):
Λιγότερες
από 200g / km.
- Κατανάλωση σε μικτό κύκλο οδήγησης: Λιγότερο
από 9L/100 km
3.

Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κινητήρας
i. Είδος: Πετρελαιοκινητήρας με υπερσυμπιεστή.
ii. Κυβισμός:
τουλάχιστον 2450 cc.
iii. Μέγιστη ισχύς: τουλάχιστον 140 bhp (104 kw)
iv. Μέγιστη ροπή: τουλάχιστον 300 Νm

ΝΑΙ

Μονογραφή Προσφέροντα: …………………
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Διαστάσεις/ Φορτίο
i. Μεταξόνιο: 3000 ± 150 χιλιοστόμετρα (mm).
ii. Επιτρεπόμενο/ ωφέλιμο φορτίο (payload): τουλάχιστον
750 Kg.
Μετάδοση Κίνησης
i. Κίνηση στους τέσσερις τροχούς.
ii. Δεκτές γίνονται προσφορές οχημάτων με κατ΄ επιλογή,
από τον οδηγό, κίνηση στους 4 τροχούς (part time
4WD) ή με μόνιμη τετρακίνηση (full time 4WD).
iii. Η εμπλοκή / απεμπλοκή της τετρακίνησης (στην
περίπτωση οχημάτων με κατ΄ επιλογή τετρακίνηση), να
γίνεται από την καμπίνα του οδηγού.
iv. Σύστημα πολλαπλασιασμού / υποπολλαπλασιασμού
των σχέσεων μετάδοσης (ψηλές και χαμηλές).
v. Συμβατικό (χειροκίνητο) κιβώτιο 5 τουλάχιστον
ταχυτήτων συν οπίσθια. Δεκτές γίνονται επίσης και
προσφορές οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με
αυτόματο κιβώτιο 4 τουλάχιστον ταχυτήτων συν οπίσθια.
4.

Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εξοπλισμός
Ασφάλειας
i. Αντιμπλοκαριστικό σύστημα φρένων (ABS).
ii. Αερόσακους, τουλάχιστον για οδηγό και συνοδηγό.
iii. Σύστημα ηλεκτρονικού σταθεροποιητή (ESP) ή άλλο
ανάλογο σύστημα.

ΝΑΙ

Λειτουργικότητας
i. Κεντρικό σύστημα κλειδώματος.
ii. Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω.
iii. Υδραυλικά ή/και ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι.

ΝΑΙ

Μονογραφή Προσφέροντα: …………………
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Σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης
i. Εργοστασιακά τοποθετημένο σύστημα κλιματισμού/
θέρμανσης, κατάλληλο για κάλυψη των αναγκών που
προκύπτουν από τις κλιματολογικές συνθήκες που
επικρατούν στην Κύπρο.
ii. Το σύστημα κλιματισμού, να λειτουργεί με ψυκτικό μέσο
φιλικό προς το περιβάλλον.

Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Ελαστικά/ Εφεδρικός τροχός
i. Ελαστικά ακτινωτών ενισχύσεων (radial), χωρίς
αεροθάλαμο/σαμπρέλα (tubeless), κατάλληλα για εντός
και εκτός δρόμου οδήγηση.
ii. Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό).
iii. Τα ελαστικά να φέρουν σήμανση έγκρισης τύπου ΕΚ,
χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5.

Διάφορα
i. Εργοστασιακά τοποθετημένο ραδιόφωνο AM/FM και
μεγάφωνα.
ii. Πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, βάρους 2 περίπου κιλών,
κατάλληλα τοποθετημένο/ στερεωμένο στην καμπίνα του
οδηγού. Ο πυροσβεστήρας να φέρει σήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνάδει με το Ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΝ-3.
iii. Σετ από 2 τρίγωνα ασφαλείας.
iv. Σειρά εργαλείων, που συστήνει ο κατασκευαστής,
συμπεριλαμβανομένων και των εργαλείων (συν κρίκο/
γρύλο) που χρειάζονται για την αλλαγή τροχού.
v. Χαλάκια δαπέδου για τις θέσεις καθημένων (μπροστά και
πίσω).
vi. Εργοστασιακούς, λασπωτήρες (μπροστά και πίσω).

ΝΑΙ

Μονογραφή Προσφέροντα: …………………
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vii. Ταχύμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα και
οδόμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα.
viii. Όλα τα συστήματα και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα
για τη λειτουργία του οχήματος.
ix. Εξωτερική προστατευτική μεταλλική σχάρα, για το πίσω
γυαλί.
x. Χώρο φορτίου, από διπλή λαμαρίνα.
xi. Πίσω προφυλακτήρα, με πατίδι.
xii. Το δάπεδο και οι πλευρές του χώρου φορτίου, να
καλύπτονται με προστατευτικό πλαστικό (bed-liner),
πάνω από το οποίο θα πρέπει να υπάρχουν, 4
τουλάχιστον, συνδεδεμένοι με το όχημα, ανθεκτικοί,
γάντζοι/ δακτυλίδια πρόσδεσης υλικών εξοπλισμού.
xiii. Τραβηκτήρας,
τύπου πείρου (Ф20-25mm)/ μπίλιας
(Ф50mm) στο πάνω μέρος, συνδυασμένο με
ρευματοδότη 7 πόλων, 12V, κατάλληλο, για
ρυμουλκούμενο (trailer) βάρους περίπου 2 000 Kg (με
τον πείρο) και περίπου 1 500 Kg (με τη μπίλια).

Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

ΝΑΙ

Μονογραφή Προσφέροντα: …………………
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2.

Ζητούμενα προϊόντα : Μονοκάμπινο πυροσβεστικό

1.

Γενικά
i. Μονοκάμπινο, κατάλληλο για τη μεταφορά 2 επιβατών
συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.
ii. Να έχει 2 πόρτες, μία για τον οδηγό και μία για τον
συνοδηγό, και μία πίσω πόρτα για το χώρο εξοπλισμού
πυρόσβεσης.
iii. Να είναι προϊόν πρόσφατης παραγωγής και να ανήκει
στην τρέχουσα σειρά/μοντέλο
παραγωγής του
εργοστασίου κατασκευής του.
iv. Χρώμα οχήματος: Άσπρο (Είναι δυνατόν να γίνει
αποδεκτό και όχημα άλλου χρώματος κατά την απόλυτη
κρίση του Διευθυντή του Τμήματος Δασών)

2.

Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

ΝΑΙ

Απαιτήσεις
i. Να παραδοθεί εγγεγραμμένο και να συνάδει με τον περί
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο
και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το όχημα
να παραδοθεί στο Τμήμα Δασών εγγεγραμμένο με
πιστοποιητικό εγγραφής και με αναρτημένους αριθμούς
κυκλοφορίας στη μορφή που καθορίζονται από τη
σχετική Νομοθεσία. Στο πιστοποιητικό εγγραφής ως
ιδιοκτήτης θα αναφέρεται το Τμήμα Δασών.
ii. Να παραδοθεί με πλήρη δεξαμενή καυσίμου.
iii. Να είναι κατάλληλο για λειτουργία κάτω από τις
κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο,
δηλαδή:
-Μέγιστη θερμοκρασία: 43 0C
-Ελάχιστη θερμοκρασία: -10 0C
-Μέγιστη Σχετική Υγρασία: 90%

ΝΑΙ
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iv. Στο όχημα θα πρέπει να εγκατασταθεί το σύστημα
πυρόσβεσης πριν από την εγγραφή του, ούτως ώστε
στην κατηγορία, τύπος αμαξώματος του πιστοποιητικού
εγγραφής, το όχημα να εγγραφή στην κατηγορία «Fire
Tender».
Το όχημα θα φέρει μόνιμα το φορτίο του.

Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

ΝΑΙ

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση
i. Ο κινητήρας να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και να
τηρεί το πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 5. Να
επισυναφθεί αντίγραφο Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού
Έγκρισης Τύπου με βάση την οδηγία 70/220/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/76/ΕΚ.

ΝΑΙ

ii. Να δηλωθούν οι εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακος
(CO2) σε μικτό κύκλο οδήγησης (g/Km) καθώς επίσης
και η κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο οδήγησης
(lit./100 Km) του προσφερόμενου οχήματος, με βάση την
οδηγία 80/1268/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι
την οδηγία 2004/3/ΕΚ. Να επισυναφθεί αντίγραφο
Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου.
- Εκπομπές
διοξειδίου
του
Άνθρακα
(CO2):
Λιγότερες από 200g/km
- Κατανάλωση σε μικτό κύκλο οδήγησης:
Λιγότερο
από 9L /100 km
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Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

3.

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κινητήρας
i. Είδος: Πετρελαιοκινητήρας με υπερσυμπιεστή.
ii. Κυβισμός:
τουλάχιστον 2450 cc
iii. Ισχύς:
τουλάχιστον 140 bhp (104 kw)
iv. Μέγιστη ροπή: τουλάχιστον 300 Nm
Διαστάσεις/ Φορτίο
i. Μεταξόνιο: 3100 ± 150 χιλιοστόμετρα (mm).
ii. Καθαρό βάρος φορτίου: τουλάχιστον 1100 Kg.
iii. Διαστάσεις χώρου φορτίου:
-Μήκος τουλάχιστο: 2300mm
-Πλάτος τουλάχιστο:1500mm
-Ύψος: 450 ± 75mm
Μετάδοση Κίνησης
i. Κίνηση στους τέσσερις τροχούς.
ii. Δεκτές γίνονται προσφορές οχημάτων με κατ’ επιλογή,
από τον οδηγό, κίνηση στους 4 τροχούς (part time 4WD)
ή με μόνιμη τετρακίνηση (full time 4WD).
iii. Η εμπλοκή / απεμπλοκή της τετρακίνησης (στην
περίπτωση οχημάτων με κατ΄ επιλογή τετρακίνηση), να
γίνεται από την καμπίνα του οδηγού.
iv. Σύστημα πολλαπλασιασμού / υποπολλαπλασιασμού των
σχέσεων μετάδοσης (ψηλές και χαμηλές).
v. Συμβατικό (χειροκίνητο) κιβώτιο 5 τουλάχιστον
ταχυτήτων συν οπίσθια. Δεκτές γίνονται επίσης και
προσφορές οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με
αυτόματο κιβώτιο 4 τουλάχιστον ταχυτήτων συν οπίσθια.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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4. Εξοπλισμός
Ασφάλειας
i. Αντιμπλοκαριστικό σύστημα φρένων (ABS).
ii. Αερόσακους τουλάχιστον οδηγού και συνοδηγού
iii. Σύστημα ηλεκτρονικού σταθεροποιητή (EPS) ή ανάλογο
σύστημα

Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

ΝΑΙ

Λειτουργικότητας
i. Κεντρικό σύστημα κλειδώματος.
ii. Ηλεκτρικά παράθυρα.
iii. Υδραυλικά ή/και ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι.
Σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης
i. Εργοστασιακό σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης,
κατάλληλο για κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν
από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην
Κύπρο.
ii. Το σύστημα κλιματισμού, να λειτουργεί με ψυκτικό μέσο
φιλικό προς το περιβάλλον.
Ελαστικά/ Εφεδρικός τροχός
i. Ελαστικά ακτινωτών ενισχύσεων (radial), χωρίς
αεροθάλαμο/σαμπρέλα (tubeless), κατάλληλα για εντός
και εκτός δρόμου οδήγηση.
ii. Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό).
iii. Τα ελαστικά, να φέρουν σήμανση έγκρισης τύπου ΕΚ,
χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
iv.

Μονογραφή Προσφέροντα: …………………
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5. Διάφορα
i. Στο όχημα θα πρέπει να εγκατασταθεί φάρος χρώματος
κόκκινου και σειρήνα (δύο ήχων) των οποίων η
λειτουργία να ελέγχεται από τη θέση του οδηγού. Ο
χώρος τοποθέτησης τους στο όχημα και ο τύπος που
θα χρησιμοποιηθεί θα τύχουν της έγκρισης του Δασικού
Μηχανικού πριν την εγκατάσταση τους.
ii. Εργοστασιακά τοποθετημένο ραδιόφωνο AM/FM και
μεγάφωνα.
iii. Πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, βάρους 2 περίπου
κιλών, κατάλληλα τοποθετημένο/ στερεωμένο στην
καμπίνα του οδηγού. Ο πυροσβεστήρας να φέρει
σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνάδει
με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-3.
iv. Σετ από 2 τρίγωνα ασφαλείας.
v. Σειρά εργαλείων, που συστήνει ο κατασκευαστής,
συμπεριλαμβανομένων και των εργαλείων (συν κρίκο/
γρύλο) που χρειάζονται για την αλλαγή τροχού.
vi. Δύο (2) χαλάκια δαπέδου.
vii. Εργοστασιακούς, πίσω τουλάχιστον, λασπωτήρες.
viii. Ταχύμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα και
οδόμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα.
ix. Όλα τα συστήματα και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα
για τη λειτουργία του οχήματος.
x. Εξωτερική προστατευτική μεταλλική ανοξείδωτη σχάρα,
για το πίσω γυαλί.
xi. Στο δάπεδο του χώρου φορτίου, να υπάρχουν 4
τουλάχιστον συνδεδεμένοι με το όχημα, ανθεκτικοί,
γάντζοι/ δακτυλίδια πρόσδεσης υλικών εξοπλισμού.
xii. Πίσω προφυλακτήρα, με μεταλλικό ανοξείδωτο πατίδι.

Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

ΝΑΙ
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Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

xiii. Τραβηκτήρας, τύπου πείρου (Ф20-25mm)/ μπίλιας
(Ф50mm) στο πάνω μέρος, συνδυασμένο με
ρευματοδότη 7 πόλων, 12V, κατάλληλο, για
ρυμουλκούμενο (trailer) βάρους περίπου 2 000 Kg (με
τον πείρο) και περίπου 1 500 Kg (με τη μπίλια).
5.1 Αυτόνομο Σύστημα Πυρόσβεσης και σύστημα
ραντίσματος δρόμων
i. Το αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης, να περιλαμβάνει
τον κινητήρα, την υδραντλία, τα διάφορα χειριστήρια και
όργανα, το ντεπόζιτο νερού, τους τυλικτήρες σωλήνων,
τους σωλήνες ψηλής πίεσης, τους αυλούς ψηλής
πίεσης, το σύστημα ραντίσματος δρόμων το πλαίσιο και
τις διάφορες διασωληνώσεις του εν λόγω συστήματος
καθώς και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κάνει
πυρόσβεση.
ii. Το συνολικό βάρος του αυτόνομου συστήματος
πυρόσβεσης, χωρίς το νερό, να μην υπερβαίνει τα 300
κιλά. Ο τύπος και το βάρος να δηλωθούν.
5.2 Κινητήρας Συστήματος Πυρόσβεσης
i. Να είναι τετράχρονος κινητήρας, εσωτερικής καύσης, με
αναφλεκτήρα.
ii. Να είναι αερόψυκτος με βαλβίδες επικεφαλής (ΟΗV).
iii. Να είναι βενζινοκίνητος και να διαθέτει ντεπόζιτο
καυσίμων χωρητικότητας τουλάχιστον 7 λίτρα.
iv. Να
διαθέτει
ηλεκτρικό
σύστημα
εκκίνησης,
αποτελούμενο από μία μπαταρία 12V και ηλεκτρικό
εκκινητήρα / κομβίον εκκίνησης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Απαίτηση

Α/Α

v. Η ισχύς του κινητήρα να είναι τουλάχιστον 13HP.
vi. Να διαθέτει επίσης σχοινί εκκίνησης με ελατήριο
επαναφοράς που σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και
σε συνδυασμό με το πολλαπλασιαστή να επιτρέπει το
ξεκίνημα της μηχανής, χωρίς τη βοήθεια της μπαταρίας.
vii. Να διαθέτει σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.
5.3 Αντλία Συστήματος Πυρόσβεσης
i. Να έχει απόδοση τουλάχιστον 60 λίτρα / λεπτό και
πίεση τουλάχιστον 40 bar.
ii. Να διαθέτει δύο εξαγωγές. Κάθε εξαγωγή να διαθέτει
βαλβίδα σφαιριδίου και σύνδεσμο τύπου storz 25D.
iii. Να διαθέτει βαλβίδα ελέγχου για ρύθμιση της πίεσης
λειτουργίας.
5.4 Χειριστήρια/ Όργανα Συστήματος Πυρόσβεσης
Να είναι εργονομικά τοποθετημένα. Η αντλία να διαθέτει
ρυθμιστή στροφών της μηχανής, ηλεκτρικό εκκινητήρα/
κομβίον εκκίνησης, μανόμετρο πίεσης εξαγωγής και
ωρόμετρο.
5.5 Ντεπόζιτο Νερού
i. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ή
ενισχυμένο πλαστικό FIBER GLASS (GRP) ή άλλο
αντίστοιχο αντιδιαβρωτικό υλικό.
ii. Η χωρητικότητα του να είναι 600 λίτρα.
iii. Να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα διαμήκη και
εγκάρσια διαφράγματα για τον περιορισμό του
παφλασμού του περιεχομένου του, κατά την κίνηση του
οχήματος.
iv. Να διαθέτει βαλβίδα για την αποστράγγιση του

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Απαίτηση

Α/Α

v.

Να διαθέτει άνοιγμα με πώμα για εσωτερικό έλεγχο και
γέμισμα στο πάνω μέρος του.
vi. Να διαθέτει δείκτη ένδειξης στάθμης νερού.
vii. Να διαθέτει πρόνοια για τον εξαερισμό του.
5.6 Σύστημα ραντίσματος

ΝΑΙ

Η παροχή νερού στο σύστημα ραντίσματος δρόμων θα
γίνεται παράλληλα από τη βαλβίδα αποστράγγισης του
ντεπόζιτου και η λειτουργία του θα βασίζεται στην βαρύτητα
του νερού. Να διαθέτει βαλβίδα σφαιριδίου κατάλληλα
στερεωμένη στο πλαίσιο του συστήματος για εύκολη
πρόσβαση και για έλεγχο της ποσότητας εξαγωγής του
νερού. Η παροχή στο σωλήνα ραντίσματος να γίνεται μέσα
από το χώρο φορτίου του οχήματος με εύκαμπτο σωλήνα
κατάλληλης διαμέτρου έτσι ώστε η εξαγωγή στο σωλήνα
ραντίσματος να είναι ομοιόμορφη σε όλο του το μήκος. Ο
σωλήνας ραντίσματος να είναι κατασκευασμένος από
ανοξείδωτο υλικό και να είναι στερεωμένες μόνιμα κάτω
από το πίσω μέρος του οχήματος σε κατάλληλο χώρο ώστε
να μην εμποδίζει τη λειτουργικότητα του οχήματος. Ο
σωλήνας να μην υπερβαίνει το πλάτος του οχήματος και να
είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για ράντισμα δρόμων με
μέγιστη απόδοση 80 λίτρα ανά λεπτό .
5.7 Τυλικτήρες Σωλήνων
i. Το σύστημα πυρόσβεσης να διαθέτει δύο τυλικτήρες
σωλήνων αξονικής τροφοδοσίας, ενωμένους στις δύο
εξαγωγές της αντλίας.
ii. κάθε τυλικτήρας να είναι εφοδιασμένος με εύκαμπτο

ΝΑΙ
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Απαίτηση
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καννάβινο ή συνθετικό σωλήνα ψηλής πίεσης
διαμέτρου 19 mm, μήκους περίπου τριάντα (30)
μέτρων, που να διαθέτει συνδέσεις, τύπου storz 25D
και από τις δύο πλευρές και να έχει πίεση λειτουργίας
τουλάχιστον 40 bar.
Ο κάθε τυλικτήρας να φέρει χερούλι περιτύλιξης καθώς
και μηχανισμό κλειδώματος.
Οι τυλικτήρες σωλήνων να είναι κατασκευασμένοι από
Stainless steel ή άλλο ανοξείδωτο υλικό.
Ο κάθε τυλικτήρας να φέρει αυλό ψηλής πίεσης με
ημισυνδέσμους τύπου storz 25D με απόδοση
60L/λεπτό που να λειτουργεί στις θέσεις συμπαγούς
βολής και βολής ραντίσματος.
Το μήκος βολής του αυλού στη θέση συμπαγούς βολής,
να είναι τουλάχιστον 15 μέτρα.
Όλος ο εξοπλισμός (τυλικτήρες, λάστιχα, αυλοί ,
ημισυνδέσμοι κ.τ.λ.) θα πρέπει απαραίτητα να είναι
συμβατοί με την μέγιστη πίεση της αντλίας.

5.8 Εφεδρικοί Σωλήνες Ψηλής Πίεσης
Το σύστημα να συνοδεύεται από δύο εφεδρικούς
εύκαμπτους καννάβινους ή συνθετικούς σωλήνες ψηλής
πίεσης διαμέτρου 19 mm μήκους περίπου 40 μέτρων, με
συνδέσεις storz 25D ίδιους με αυτούς που προδιαγράφονται
στην παράγραφο πιο πάνω.

5.9 Τοποθέτηση/ Εγκατάσταση Συστήματος
Το σύστημα πυρόσβεσης, να είναι εγκατεστημένο στο χώρο
φορτίου του οχήματος, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Απαίτηση

Α/Α

απρόσκοπτη και ασφαλής οδήγηση του οχήματος σε εκτός
δρόμου επιχειρησιακές συνθήκες οδήγησης.
Oι τυλικτήρες του συστήματος πυρόσβεσης να
τοποθετηθούν ένας σε κάθε πλευρά του χώρου μεταφοράς
του φορτίου, σε κατάλληλο ύψος από το δάπεδο με τρόπο
που να επιτυγχάνεται η εύκολη και απρόσκοπτη λειτουργία
τους.
Το σύστημα πυρόσβεσης να είναι εγκαταστημένο σε
μονοκόμματο πλαίσιο το οποίο να είναι στερεωμένο πάνω
στο χώρο φορτίου του οχήματος. Το εν λόγω πλαίσιο να
είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο
μέταλλο κατάλληλα επεξεργασμένο/ βαμμένο/ επικαλυμμένο
ώστε να έχει υψηλές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.

ΝΑΙ

Το σύστημα πυρόσβεσης να έχει δυνατότητα εύκολης
αφαίρεσης του σαν ενιαίο τμήμα από το χώρο μεταφοράς
φορτίου. Για το σκοπό αυτό να φέρει κατάλληλους
δακτυλίους για την ανύψωση και την αφαίρεσή του.

5.10 Παράδοση
Κατά την παράδοση, το αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης θα
πρέπει να παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία, με γεμάτη τη
δεξαμενή καυσίμων.

ΝΑΙ
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Απαίτηση

Α/Α

Εγγυήσεις
Ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την παράδοση των οχημάτων
να δώσει γραπτή εγγύηση χωρίς οιονδήποτε περιορισμό
στα χιλιόμετρα:
α) Για όλα τα μέρη των οχημάτων συμπεριλαμβανομένων
της μπαταρίας τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια.
β) Για βλάβη στη μηχανή, στο σύστημα κίνησης (κιβώτιο
ταχυτήτων, διαφορικό, άξονες κ.α.) και στη μπογιά
τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια,
γ) Για σκουριά τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια.
Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να δώσει εγγύηση για την
περίοδο ευθύνης (καλή λειτουργία) σύμφωνα με το Άρθρο 6
του Παραρτήματος I της προσφοράς τουλάχιστον για
περίοδο τεσσάρων (4) χρόνων από την ημερομηνία
παράδοσης ή για τα πρώτα 100.000 χιλιόμετρα λειτουργίας
των οχημάτων, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. Κατά τη
διάρκεια της περιόδου ευθύνης η συντήρηση τoυ οχήματος
θα γίνεται με ευθύνη του Ανάδοχου στις τιμές που θα δώσει
αναλυτικά στην προσφορά του

2.

Γενικά
Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει, μαζί με την προσφορά του:
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α) Το Παράρτημα ΙΙΑ πλήρως συμπληρωμένο
β) Εγχειρίδιο, με στις οδηγίες του κατασκευαστή, για την
προληπτική συντήρηση.

ΝΑΙ

Γ) πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για τα πρώτα 100.
000 χιλιόμετρα λειτουργίας του οχήματος, που θα βασίζεται
αυστηρά στις οδηγίες του κατασκευαστή.
Δ)
στοιχεία
(όνομα,
διεύθυνση,
τηλέφωνο
και
τηλεομοιότυπο)
των
εξουσιοδοτημένων
Κέντρων
Συντήρησης, σε κάθε επαρχία.

ΝΑΙ

Απάντηση - Προσφορά

Παραπομπή

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

Απαίτηση

Α/Α

Μονογραφή Προσφέροντα: …………………

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.
2. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας
αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν
καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην
Προσφορά.
5. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια
κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον
Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την
αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο
χαρακτηριστικό.
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ΕΝΤΥΠΟ 9
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
(ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

ΕΝΤΥΠΟ 10
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
(ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)
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ΕΝΤΥΠΟ 11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς: Αν. Διευθυντή Τμήματος Δασών
Θέμα: Προσφορά για την προμήθεια και συντήρηση δύο (2) διπλοκάμπινων οχημάτων και
ενός (1) μονοκάμπινου πυροσβεστικού οχήματος
ΤΔ 3/2013
Αρ. Διαγωνισμού:
Τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών:

08/03/2013

Αφού μελέτησα/με τους όρους και προδιαγραφές των εγγράφων Προσφοράς και αφού έχω/με
αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου συμφωνώ/με να προμηθεύσω/με τα οχήματα
σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές των εγγράφων της προσφοράς ως ακολούθως:
i.

Διπλοκάμπινα Οχήματα

Τιμή ανά όχημα (χωρίς
τέλη εγγραφής, τέλη
άδειας κυκλοφορίας και
φόρο κατανάλωσης)

ΦΠΑ ανά όχημα

Τιμή για συντήρηση
μέχρι 100000 χλμ ή 4
χρόνια ανά όχημα

ΦΠΑ για συντήρηση
ανά όχημα

Συνολική τιμή ανά
όχημα
περιλαμβανόμενης
συντήρησης και ΦΠΑ

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

(ολογράφως ………….

(ολογράφως ………….

(ολογράφως ………….

(ολογράφως ………….

(ολογράφως ………….

…………………………...

…………………………...

…………………………...

…………………………...

…………………………...

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………)

……………………………)

……………………………)

……………………………)

……………………………)

Τιμή για συντήρηση
μέχρι 100000 χλμ ή 4
χρόνια

ΦΠΑ για συντήρηση

Συνολική τιμή
περιλαμβανόμενης
συντήρησης και ΦΠΑ

ii. Μονοκάμπινο πυροσβεστικό
Τιμή (χωρίς τέλη
εγγραφής, τέλη άδειας
κυκλοφορίας και φόρο
κατανάλωσης)

ΦΠΑ

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

(ολογράφως ………….

(ολογράφως ………….

(ολογράφως ………….

(ολογράφως ………….

(ολογράφως ………….

…………………………...

…………………………...

…………………………...

…………………………...

…………………………...

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………)

……………………………)

……………………………)

……………………………)

……………………………)

2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε Εγγυητική Επιστολή Πιστής
Εκτέλεσης, για το ποσό και στη μορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού να
χαρτοσημάνουμε τη Συμφωνία και να παραδώσουμε τις προμήθειες μέσα στα χρονικά όρια που
προνοούνται στους όρους της Συμφωνίας.
3.

Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που αναφέρεται στην
παράγραφο 2.15 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να
γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.
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4. Επισυνάπτουμε Εγγύηση Συμμετοχής μας με αριθμό__________________________ που έχει
εκδοθεί από την _________________________________ [όνομα Τραπεζικού Οργανισμού], ή
προσωπική επιταγή με αρ. _________________________________ και ημερομηνία έκδοσης
08/03/2013 (ώστε να ισχύει μέχρι τις 08/06/2013 σύμφωνα με την παράγραφο 2.16 του Μέρους Α)
για το ποσό των €7.000 (επτά χιλιάδων ευρώ) στο όνομα « Αν. Διευθυντής Τμήματος Δασών»
μαζί με όλα τα δικαιολογητικά και τυχόν λοιπά έγγραφα που καθορίζονται στα Έγγραφα
Προσφορών.
5. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή
αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.
Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του.

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του
Όνομα υπογράφοντος
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος

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

Ιδιότητα υπογράφοντος
Ημερομηνία

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

Στοιχεία Προσφέροντος1
Όνομα Προσφέροντος

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

Μάρτυρας ( ΄Ονομα , Υπογραφή και Διεύθυνση)
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................

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 Εκπρόσωπό του.

Σελίδα 32 από 39

Προσαρτήματα
ΤΔ 3/2013

ΕΝΤΥΠΟ 12
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)
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ΕΝΤΥΠΟ 13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (α) και (στ) του εδαφίου 6.2.1 του άρθρου 6 του
Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. Το δικαιολογητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις μήνες πριν την υπογραφή της σύμβασης.

2

Πρωτότυπο Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα
στη χώρα εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
συμμετοχής (γ) και (δ) του εδαφίου 6.2.1 του άρθρου 6 του Μέρους Α των Εγγράφων
Διαγωνισμού. Το δικαιολογητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν την
υπογραφή της σύμβασης.

3

Πρωτότυπο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής του από
το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (ζ) του εδαφίου 6.2.1 του
Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.

Αρμόδια αρχή στη Κυπριακή Δημοκρατία για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών είναι:
 Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Έντυπο αρ. Ε. Πρ. 104)
 Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Έντυπο Φ.Π.Α. 105)
 Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-022 και για
αυτοτελώς εργαζομένους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023)

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά μπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου, στα δε κράτη όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασής του.
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ΕΝΤΥΠΟ 14
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ημερομηνία λήξης ...................................
Προς Αν. Διευθυντή Τμήματος Δασών
Αξιότιμε Κύριε,
Εγγυητική Επιστολή Αριθμός------------------Συμβόλαιο Αρ.-----------------------Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους ---------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής καλούμενων «ο Ανάδοχος») για την
κατασκευή/εκτέλεση/παροχή του/της ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής του συμβολαίου αυτού καλούμενου «το
Συμβόλαιο») με Ποσό Συμβολαίου € ----------------------------------, (ολογράφως -------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ και -----------------------------------------σεντ) και επειδή οι
Όροι του Συμβολαίου προνοούν την παροχή εγγύησης για την πιστή εκτέλεση του Συμβολαίου αυτού
για ποσό ίσο με ποσοστό ------------------ εφαρμοζόμενου επί του Ποσού Συμβολαίου, εμείς, το πιο
κάτω υπογράφον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, παραιτούμενοι από
κάθε δικαίωμα ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Συμβόλαιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση
αυτού, με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του
Αναδόχου και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούμεθα να σας πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση (και το
αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, οποιοδήποτε ποσό θα
απαιτηθεί από εσάς μέχρι ποσού € ----------------------------------- (ολογράφως) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ευρώ και ---------------------------------------------- (σεντ), έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή
παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του
Συμβολαίου. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικών απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα μειώνεται
ανάλογα με τα ποσά που θα πληρώνονται.
2.
Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό να
γίνει στο Συμβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτό, δεν θα μας απαλλάξει από την
ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος παραιτούμεθα
απόλυτα από το δικαίωμα μας να συγκατατεθούμε ή να λάβουμε ειδοποίηση ή γνώση για
οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισμό.
3.
Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης που
αναγράφεται ανωτέρω και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή, εάν η ημερομηνία αυτή είναι τραπεζική
αργία, μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της αμέσως προηγούμενης ημέρας που δεν είναι τραπεζική
αργία) θα πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω
ημερομηνίας λήξης, και νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε γραπτή
απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι.
4.
Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους
νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Διατελούμε,

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα]
(υπογραφή και σφραγίδα)
{

Επικολλήστε εδώ
Χαρτόσημα

}
Ημερομηνία: ………………………………….
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ΕΝΤΥΠΟ 15
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
(ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)
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ΕΝΤΥΠΟ 16
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προς Αν. Διευθυντή Τμήματος Δασών
Αξιότιμε Κύριε,
Εγγυητική Επιστολή Αριθμός ................
1.
Επειδή
έχουμε
πληροφορηθεί
ότι
έχετε
συμβληθεί
με
τους
κυρίους
....................................................., (από εδώ και στο εξής καλούμενων "ο Ανάδοχος") για την
προμήθεια <τίτλος σύμβασης> (από εδώ και στο εξής του συμβολαίου αυτού καλουμένου "η
Συμφωνία"
με
Ποσό
Συμφωνίας
..........................................ευρώ
(ολογράφως............................................................... ευρώ και ........................................... ..........σεντ),
και επειδή οι όροι της Συμφωνίας προνοούν για την παροχή εγγύησης για την καλή λειτουργία της
προμήθειας αυτής για ποσό ίσο με .............................. ευρώ (ολογράφως.......................................
ευρώ και .....................................................σεντ), εμείς, το πιο κάτω υπογράφον χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα, παραιτούμενοι από κάθε ένσταση και επιφύλαξη για την πιο πάνω Συμφωνία ή οποιαδήποτε
τροποποίησή της, με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από
μέρους του Αναδόχου και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούμεθα να σας πληρώσουμε χωρίς
καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργασίμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτηση σας,
οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από εσάς μέχρι ποσού ...................................
ευρώ
(ολογράφως......................................ευρώ και .....................................................σεντ), έναντι γραπτής
σας δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπλήρωσει και/ή
παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της Συμφωνίας. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικών απαιτήσεων το
ποσό της εγγύησης θα μειώνεται ανάλογα με τα ποσά που θα πληρώνονται.
2.
Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό να
γίνει στη Συμφωνία, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτή, δεν θα μας απαλλάξει από την
ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος απόλυτα
παραιτούμεθα απόλυτα από το δικαίωμα μας να συγκατατεθούμε ή να λάβουμε ειδοποίηση ή γνώση
για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισμό.
3.
Η εγγύηση αυτή θα πρέπει να ισχύει μέχρι την .................................. συμπεριλαμβανομένης
και μέχρι αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την
παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης της παρούσας Εγγύησης, η Εγγυητική Επιστολή θα
θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι, νοουμένου ότι δεν έχει ληφθεί από εμάς
οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας.
4.
Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους
νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.
Διατελούμε,

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα]

{

Επικολλείστε
εδώ
Χαρτόσημα

}

Ημερομηνία: ………………………………….
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1441 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Εγώ/ Εμείς ο/η/οι κάτωθι υποφαινόμενος/η/οι με την παρούσα σας εξουσιοδοτώ/ούμε όπως στο
εξής καταβάλλετε με έμβασμα ηλεκτρονικά στο τραπεζικό μου/μας λογαριασμό, οποιαδήποτε ποσά
καθίστανται πληρωτέα προς εμένα/εμάς από οποιαδήποτε Κυβερνητική Υπηρεσία μέσω του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού
Λογιστηρίου (FIMAS).
Για το σκοπό αυτό παραθέτω/ουμε πιο κάτω τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία του Τραπεζικού
μου/μας λογαριασμού που τηρείται σε Ευρώ. Επιπρόσθετα επισυνάπτω φωτοαντίγραφο μέρους
της κατάστασης του τραπεζικού μου λογαριασμού (στο οποίο δεν φαίνονται οποιεσδήποτε
συναλλαγές) όπου παρουσιάζονται μόνο το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του
λογαριασμού, ο κωδικός και το όνομα του υποκαταστήματος (όπου εφαρμόζεται) και ο διεθνής
αριθμός του λογαριασμού μου /μας (ΙΒΑΝ – International Bank Account Number).
Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι νεότερης γραπτής ειδοποίησης από εμένα/εμάς.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Κατόχου του Λογαριασμού)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
(για Φυσικά Πρόσωπα)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για Εταιρείες)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(Οδός και αριθμός ή Ταχυδρομική Θυρίδα)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙΟ
ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ & ΟΝΟΜΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΙΒΑΝ)

C Y
________________________
Υπογραφή Εξουσιοδοτούντος
οντότητας)

______________________________________________
Όνομα Εξουσιοδοτούντος (σε περίπτωση νομικής

Ημερομηνία:____/_____/20____
(Εάν είναι εταιρεία ή μη φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση αυτή να σφραγισθεί στο μέρος δίπλα από
το όνομα του εξουσιοδοτούντος με την σφραγίδα της εταιρείας)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Προς Αν. Διευθυντή Τμήματος Δασών
(από εδώ και στο εξής καλούμενης «η Αναθέτουσα Αρχή»)

Θέμα : Προσφορά για την προμήθεια και συντήρηση δύο (2) διπλοκάμπινων οχημάτων και
ενός (1) μονοκάμπινου πυροσβεστικού οχήματος
Αρ. Διαγωνισμού: ΤΔ 3/2013
Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 08/03/2013

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, εμείς οι <Όνομα Φορέα> σας εγγυούμαστε ότι σε
περίπτωση ανάδειξης του <Όνομα Οικονομικού Φορέα> ως Αναδόχου θα θέσουμε στη
διάθεση του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους που αφορούν <περιγραφή
συνεισφοράς στο Έργο>. ⃰
Με εκτίμηση
Υπογραφή Φορέα ....………………………………………................................................
Όνομα υπογράφοντος…………………........….……………………………………………
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος ...................………………………
Ιδιότητα υπογράφοντος…………………......................……………………....................
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