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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡ. Τ.Π.Τ.1/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ/ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“BIODΙVERSITY CONSERVATION IN RESTORATION AND MANAGEMENT OF THE AMIANTOS
ASBESTOS MINE IN TROODOS NATIONAL FOREST PARK” - EEA Grants 2009-2014

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών η 29η Μαρτίου, 2013

Από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ζητούνται
προσφορές για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα στην αποκατάσταση
μεταλλείων/ορυχειων για τις ανάγκες του έργου “Biodiversity Conservation in
Restoration & Management of the Amiantos Asbestos Mine in Troodos National Forest
Park” - EEA Grants (Iceland, Liechtenstein, Norway) 2009-2014.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) και εθνικούς πόρους κατά 85 % και 15% αντίστοιχα.

Η εγκεκριμένη πρόταση του έργου επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι

2. Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 29η Μαρτίου, 2013, ώρα 09:00
το αργότερο.

3. Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο
προσφορών του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
Λουκή Ακρίτα 26, 1414 Λευκωσία (διευκρίνιση: όχι στο κιβώτιο του Υπουργείου αλλά του
Τμήματος Δασών). Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την
προσφορά τους στο Έντυπο Προσφοράς/Συμφωνίας που επισυνάπτεται (Έντυπο 1). Οι προσφορές
μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικώς απευθυνόμενες στον Διευθυντή Τμήματος Δασών, στη
διεύθυνση που αναφέρεται πιο πάνω, νοουμένου ότι θα φτάσουν πριν την καθορισμένα
ημερομηνία και ώρα. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κλειστό φάκελο που θα
αναγράφει στο εξωτερικό του τα στοιχεία της προσφοράς και τη διεύθυνση.

4. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα θεωρούνται εκπρόθεσμες, προσφορές που είτε υποβλήθηκαν
στο κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα,
αλλά δεν έφθασαν στην καθορισμένη προθεσμία στην Αναθέτουσα Αρχή ή υποβλήθηκαν με τρόπο
διαφορετικό από εκείνον που περιγράφεται στην παράγραφο 3 πιο πάνω.

5. Οποιοσδήποτε προσφέρων μπορεί να τροποποιήσει ή αποσύρει την προσφορά του, μετά την
κατάθεσή της, πριν την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε τέτοια περίπτωση ο
προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει νέο φάκελο στο κιβώτιο προσφορών, στον οποίο θα πρέπει να
αναγράφεται η φράση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ανάλογα με
την περίπτωση.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή απόσυρση της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους δεν θα
λαμβάνεται υπόψη μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών.



3

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής και προϋποθέσεις συμμετοχής

6.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών 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 Διεθνή Συμφωνία
περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς
συμφωνίες με την ΕΕ ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών 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 ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή
έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ ή με την
Κυπριακή Δημοκρατία.

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.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία
μόνο κοινοπραξία.

Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να χρησιμοποιήσει
υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην  Προσφορά, αναφέροντας και το
μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί πρόκειται να υλοποιήσουν. Νοείται ότι ένας
υπεργολάβος δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται σε περισσότερες από μία (1) προσφορές.

6.2 Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
Ο βασικός εμπειρογνώμονας του Ανάδοχου θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: Διδακτορικό μεταπτυχιακό τίτλο στη Δασολογία ή Οικολογία ή
Βιολογία ή συναφές αντικείμενο της επιστήμης.

(β) Γενική πείρα: Μεταπτυχιακή πείρα τουλάχιστον 10 ετών στο πεδίο της επιστήμης του στο
πεδίο ή στην έρευνα.

(γ) Ειδική πείρα: (i) Δημοσίευση τουλάχιστον τριών εργασιών σε επιστημονική έκδοση πάνω σε
θέματα αποκατάστασης, αναδάσωσης ή αναχλόασης μεταλλείων, ορυχείων ή λατομείων στο
Μεσογειακό χώρο. (ii) Να έχει συμμετάσχει ως ειδικός αποκατάστασης σε δύο (2) τουλάχιστον
ερευνητικά προγράμματα αποκατάστασης λατομείων ή μεταλλείων ή ορυχείων στο Μεσογειακό
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χώρο, Η΄ να έχει ετοιμάσει ή συμμετάσχει στην ετοιμασία δύο τουλάχιστον μελετών αποκατάστασης
ως ειδικός εγκατάστασης φυτών σε μεταλλεία/ορυχεία/λατομεία στο Μεσογειακό χώρο.

Για πιστοποίηση των πιο πάνω να συμπληρωθεί το Βιογραφικό Σημείωμα που
επισυνάπτεται ως Έντυπο 3 το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.

7. Εκτίμηση Δαπάνης Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ): € 10.000.

8. Κριτήριο Επιλογής: Η χαμηλότερη συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ.

9. Διάρκεια σύμβασης: Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στη
συνέχεια, από τη χαρτοσήμανση της συμφωνίας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014.

10. Δραστηριότητες και Παραδοτέα της Σύμβασης:

(α) Συναντήσεις με εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής και εξοικείωση με το
χώρο και τεχνικές αποκατάστασης [Μάιος 2013]: Ο εμπειρογνώμονας θα έχει στην
αρχή συνάντηση με τον Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό Τροόδους, τον Συντονιστή της
Σύμβασης και το προσωπικό που εμπλέκεται στις εργασίες αποκατάστασης του μεταλλείου.
Με τη συνοδεία δασικών Λειτουργών θα επισκεφτεί τους χώρους του μεταλλείου που θα
αποκατασταθούν, εκτάσεις που έχουν ήδη αποκατασταθεί, τον εξοπλισμό, τους
αποθηκευτικούς χώρους κτλ ώστε να εξοικειωθεί με τις μεθόδους και το χώρο. Στη φάση
αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα θέσει στη διάθεση του εμπειρογνώμονα όλες τις υπάρχουσες
πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης: Σχέδιο
Αναδάσωσης, χάρτες με τις περιοχές που έχουν αναδασωθεί, το μελλοντικό προγραμματισμό,
κατάλογο με τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση, κατάλογο με τα υλικά
υδροσποράς, αποτελέσματα χημικών αναλύσεων που υπάρχουν κτλ. Ο εμπειρογνώμονας θα
πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες στο Μεταλλείο για τη φάση
αυτή και την επόμενη (παράγραφος β πιο κάτω).

(β) Ετοιμασία μεθοδολογίας αξιολόγησης των τεχνικών και μεθόδων
αποκατάστασης [Μάιος 2013]: Ο εμπειρογνώμονας θα ετοιμάσει στη συνέχεια σχέδιο
συλλογής πληροφοριών με δειγματοληψία ή με άλλο κατάλληλο τρόπο, το οποίο θα
συζητηθεί και θα εγκριθεί από το Τμήμα Δασών. Επίσης θα ετοιμάσει έντυπο καταγραφής
των πληροφοριών/μετρήσεων (field record form) που θα συλλεχθούν από το Τμήμα Δασών.
Επίσης θα υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθούν οι πληροφορίες και θα του
παραδοθούν από το Τμήμα Δασών. Τα στοιχεία θα συλλεχθούν από το Τμήμα Δασών και θα
διαβιβαστούν στον Ανάδοχο πριν το τέλος Ιουλίου 2013. Στη φάση αυτή, ο
εμπειρογνώμονας με τη συνδρομή του Κλάδου Χλωρίδας του Τμήματος Δασών θα
διενεργήσει καταγραφή άλλων ιθαγενών ειδών φυτών που πιθανώς να είναι κατάλληλα για
χρήση στην αναχλόαση/αναδάσωση.

(γ) Αξιολόγηση στοιχείων απογραφής και υποβολή συμπερασμάτων και
εισηγήσεων [Σεπτέμβριος 2013]: Αφού πάρει τα στοιχεία πεδίου από την Αναθέτουσα
Αρχή, θα τα αξιολογήσει και θα υποβάλει πριν το τέλος Σεπτεμβρίου 2013, έκθεση που θα
περιλαμβάνει αξιολόγηση των ειδών και τεχνικών αποκατάστασης καθώς και εισηγήσεις /
μέτρα για τα ακόλουθα:
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(i) Προετοιμασία εδάφους (διαμόρφωση, διάνοιξη λάκκων και τάφρων κτλ)
(ii) Επιφανειακό έδαφος (ποιότητα, ποσότητα και πάχος στρώματος εδάφους, μέτρα

βελτίωσης εδάφους κτλ)
(iii) Είδη φυτών που χρησιμοποιούνται (ακατάλληλα, κατάλληλα, εισηγήσεις για νέα φυτά,
τρόπος συλλογής πολλαπλασιαστικού υλικού και εξαγωγής κτλ)
(iv) Σπορά, υδροσπορά και φύτευση (τρόπος και χρόνος εφαρμογής, ποσότητα ανά μονάδα

επιφανείας, φυτευτικός σύνδεσμος, κτλ)
(v) Κλαδοπλέγματα και υδροσπορά
(vi) Συντήρηση και προστασία των φυτών
(vii) Άλλα θέματα όπως αύξηση της αποτελεσματικότητας, κλίσεις εδάφους, προστασία από

τη διάβρωση, κτλ.

(γ) Παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης τον Οκτώβριο του 2013 και
επανεξέταση οριστικοποίηση εισηγήσεων: Επίσκεψη στο Μεταλλείο για τουλάχιστον
δύο μέρες για παρακολούθηση εκ του σύνεγγυς όλων των επί μέρους εργασιών
αποκατάστασης (μεταφορά και τοποθέτηση χώματος, σπορά, φύτευση, κλαδοπλέγματα και
υδροσπορά).

(δ) Ετοιμασία προκαταρκτικού Οδηγού Αποκατάστασης και υποβολή για σχόλια
(Ιανουάριος 2014): Με βάση τις παρατηρήσεις και συμπεράσματα από τις συζητήσεις που
θα προκύψουν από την επίσκεψη του Οκτωβρίου 2013, ο εμπειρογνώμονας θα ετοιμάσει
προκαταρκτικό κείμενο για τον Οδηγό Αποκατάστασης σε ότι αφορά το τμήμα της
εγκατάστασης φυτών και θα το υποβάλει στο Συντονιστή της σύμβασης για σχόλια.

(ε) Οριστικοποίηση του μέρους που αφορά την αποκατάσταση (Μάιος 2014): Μετά
τη λήψη των σχολίων από την Αναθέτουσα Αρχή και των εκθέσεων των ειδικών για μέτρα
ασφαλείας του προσωπικού και για απομάκρυνση εισβλητικών ειδών, ο εμπειρογνώμονας θα
οριστικοποιήσει τον Οδηγό Αποκατάστασης, από τον οποίον θα υπολείπεται μόνο το
κεφάλαιο που θα αφορά την άγρια ζωή.

(στ) Συμμετοχή στη διημερίδα βιοποικιλότητας που θα πραγματοποιηθεί αρχές
Νοεμβρίου 2014 και παρουσίαση του Οδηγού Αποκατάστασης: Ο εμπειρογνώμονας
θα παρακολουθήσει τη διημερίδα βιοποικιλότητας που προβλέπεται στην πρόταση του έργου
και η οποία θα διοργανωθεί στο Κέντρο Επισκεπτών του Βοτανικού Κήπου Τροόδους που
βρίσκεται στο όριο του Μεταλλείου του Αμιάντου.

(ζ) Οριστικοποίηση του Οδηγού με ενσωμάτωση του κεφαλαίου για την ενίσχυση
της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής [τέλος Νοεμβρίου 2013]: Ο
εμπειρογνώμονας σε συνεχή διαβούλευση με τον Συντονιστή της Σύμβασης θα
οριστικοποιήσει τον Οδηγό Αποκατάστασης ενσωματώνοντας τις εισηγήσεις/πορίσματα της
διημερίδας βιοποικιλότητας  καθώς και άλλα σχόλια ή παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν
πάνω στα προκαταρκτικά κείμενα. Ο Οδηγός Αποκατάστασης θα υποβληθεί σε ηλεκτρονική
μορφή (pdf και word files).
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Υπογραμμίζεται ότι ο Οδηγός Αποκατάστασης Μεταλλείων/Ορυχείων που είναι το
τελικό και κύριο παραδοτέο της παρούσης σύμβασης θα πρέπει να:

(α) Είναι συνοπτικός και περιεκτικός και ο όγκος του δεν θα υπερβαίνει τις 50 σελίδες μαζί με
τις φωτογραφίες και διαγράμματα και θα είναι με τέτοιο τρόπο διαρθρωμένος ώστε να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις μεταλλείων στην Κύπρο.
(β) Περιλαμβάνει τα αναγκαία σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες ώστε τα μέτρα που θα
διατυπώνονται να είναι πλήρως κατανοητά.
(γ) Είναι γραμμένος στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (το Τμήμα Δασών θα αναλάβει τη
μετάφρασή του).
(δ) Εκτός από τις τεχνικές αποκατάστασης, θα περιλαμβάνει κεφάλαια για την ασφάλεια του
προσωπικού, τον έλεγχο εισβλητικών ειδών και μέτρα για την άγρια ζωή (πανίδα). Τα
κεφάλαια αυτά (που μπορεί να είναι ένα κεφάλαιο) θα καταλαμβάνουν μικρό μόνο μέρος του
Οδηγού και τα σχετικά στοιχεία θα προκύψουν από το αποτέλεσμα της εργασίας άλλων
ειδικών ή θα δοθούν από το Τμήμα Δασών.

11. Άλλες υποχρεώσεις του Ανάδοχου: Κατά τη διάρκεια της εργασίας στο γραφείο του ο
Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί δικά του μέσα για τη διεκπεραίωση της εργασίας
του.

12. Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής: Θα παρέχει στον Ανάδοχο όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες, και θα θέτει στη διάθεσή του έγκαιρα όλα τα στοιχεία και εξελίξεις που προκύπτουν
σχετικά με το έργο ώστε ο Ανάδοχος να είναι εις θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Επίσης
θα του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στους υπηρεσιακούς φακέλους και αποδεικτικά που αφορούν
το έργο και θα του παραχωρεί τον αναγκαίο αριθμό κενών φακέλων (box files ή ανάλογο υλικό) για
φύλαξη των αποδείξεων.

Η Αναθέτουσα Αρχή με δικά της έξοδα θα διακινεί τον εμπειρογνώμονα στο Μεταλλείο και γύρω
χώρους και εφόσον το επιθυμεί ο εμπειρογνώμονας θα του παρέχει δωρεάν διαμονή στο Δασικό
Σταθμό Πλατανιών. Αν ο εμπειρογνώμονας προέρχεται από άλλο κράτος, η Αναθέτουσα Αρχή θα
τον παραλάβει από το αεροδρόμιο για μεταφορά στον τόπο διαμονής.

13. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης: Τρόοδος και κυρίως το Μεταλλείο Αμιάντου.

14. Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου: Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σταδιακά μετά την
εκτέλεση της κάθε φάσης εργασίας όπως πιο κάτω:

(α) Ετοιμασία μεθοδολογίας για αξιολόγηση της καταλληλότητας των τεχνικών και
ειδών φυτών 20% της αξίας της σύμβασης.

(β) Διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών και εισηγήσεων για τις τεχνικές
αποκατάστασης 20% της αξίας της σύμβασης.

(γ) Οριστικοποίηση του προκαταρκτικού Οδηγού Αποκατάστασης  20% της αξίας της
σύμβασης.

(δ) Συμμετοχή στη διημερίδα βιοποικιλότητας  10% της αξίας της σύμβασης.
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(ε) Υποβολή του τελικού κειμένου του Οδηγού Αποκατάστασης 30% της αξίας της
σύμβασης.

15. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την
χαρτοσήμανση της Συμφωνίας προσκομίζοντας Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης, της
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 10% της συμβατικής τιμής.

Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης συντάσσεται σύμφωνα με το σχετικό Έντυπο 2 που
επισυνάπτεται.

16. Μετά την κατακύρωση της προσφοράς και εντός δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει
στα γραφεία του Προϊστάμενου Τομέα Πάρκων και Περιβάλλοντος για να χαρτοσημάνει τη
σύμβαση. Τα έξοδα χαρτοσήμανσης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Στην
περίπτωση που ο Ανάδοχος / εμπειρογνώμονας δεν είναι κάτοικος της Κύπρου τότε η
χαρτοσήμανση είναι επιτρεπτό να γίνει κατά την πρώτη ημέρα έναρξης παροχής των
υπηρεσιών.

17. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στον αρμόδιο
Λειτουργό, Πρώτο Συντηρητή Δασών κ. Τάκη Τσιντίδη τηλ. γραφείου: 00357 22805503, κινητό:
00357 99 432686 και email: ttsintides@fd.moa.gov.cy

(Τάκης Τσιντίδης)

για Αν. Διευθυντή Τμήματος Δασών

5 Μαρτίου, 2013
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ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – Τ.Π.Τ. 1/2013

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ/ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “BIODIVERSITY CONSERVATION IN RESTORATION & MANAGEMENT OF
THE AMIANTOS ASBESTOS MINE, IN TROODOS NATIONAL FOREST PARK”

EEA GRANTS 2009-2014

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών η 29η Μαρτίου, 2013

Όνομα προσώπου/προσώπων που υποβάλλει/ουν την προσφορά

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Διεύθυνση …...............................................................................................................

Αρ. Τηλ. ………………………................ Αρ. Τέλεφαξ …………………………………….

Ταχ. Κωδ. ……............... Αρ. Ταυτότητας .................................................

Αρ. Εταιρείας ........………................... Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α. ......................

Ο/Οι πιο κάτω υποφαινόμενος/μενοι μελέτησα/σαμε και αντιλαμβάνομαι /μαστε πλήρως
τους όρους της Γραπτής / Προφορικής Προσφοράς με αρ. Τ.Π.Τ. 1/2013 και ημερομηνίας 5
Μαρτίου 2013 που εκδόθηκε από το Τμήμα Δασών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών
εμπειρογνώμονα στην αποκατάσταση μεταλλείων/ορυχειων για τις ανάγκες του έργου
“Biodiversity Conservation in Restoration & Management of the Amiantos Asbestos
Mine in Troodos National Forest Park” - EEA Grants (Iceland, Liechtenstein, Norway) 2009-
2014.

Αναλαμβάνω/νουμε να εκτελέσω/σουμε την πιο πάνω εργασία στην ακόλουθη συνολική τιμή:

Συνολική Τιμή (€)
ΦΠΑ

(€)

Συνολική Τιμή με ΦΠΑ (€)

Αντιλαμβάνομαι/μαστε ότι αν η προσφορά μου/μας γίνει δεκτή:
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α) ο παρών Τύπος Προσφοράς/Συμφωνίας θα αποτελεί ταυτόχρονα και συμφωνητικό
έγγραφο μεταξύ μου/μας και του Τμήματος Δασών και θα ερμηνεύεται μαζί με τη
γνωστοποίηση προσφορών Τ.Π.Τ. 1/2013

β) Θα χαρτοσημάνω/νουμε την παρούσα συμφωνία.

(γ) Θα καταθέσω/σουμε Εγγύηση Συμβολαίου (εγγύηση πιστής εκτέλεσης), για
ποσό και στη μορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Αντιλαμβάνομαι/μαστε ότι το Τμήμα Δασών δεν είναι υπόχρεο να δεχτεί τη χαμηλότερη ή
οποιαδήποτε άλλη προσφορά και ότι η προσφορά.

Αντιλαμβάνομαι/μαστε επίσης ότι το παρόν έντυπο αποτελεί ταυτόχρονα και συμφωνία
μεταξύ μου/μας και του Τμήματος Δασών.

Ημερομηνία................................ Υπογραφή/φές

Ονοματεπώνυμο

………………………………………………….. ..........................................

……………………………………………..………. .........................................

Μάρτυρες

Όνομα Αρ. Ταυτότητας Υπογραφή

1. -------------------------------------- ------------------------ -------------------

2. -------------------------------------- ------------------------ --------------------

ΕΝΤΥΠΟ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ημερομηνία λήξης ...................................
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Προς Διευθυντή Τμήματος Δασών

___________________________________________________

(από εδώ και στο εξής καλούμενου «η Αναθέτουσα Αρχή»)
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: ………………………………….

ΕΝΤΥΠΟ 3
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Προτεινόμενη Θέση στην Ομάδα
Έργου:

1. Επίθετο:

2. Όνομα:

3. Ημερομηνία γέννησης:

4. Υπηκοότητα:

5. Εκπαίδευση:

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου

Περίοδος
Φοίτησης Πτυχίο / Δίπλωμα που

αποκτήθηκε
Από Μέχρι

Να υποβληθούν πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα των πτυχίων/διπλωμάτων που
αποκτήθηκαν.

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

Γλώσσα Ανάγνωση Γραφή Ομιλία

7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών :
8. Άλλες ικανότητες: (π.χ. γνώση Η/Υ κλπ.)
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9. Παρούσα θέση στον οργανισμό: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε
Επιχείρηση, Οργανισμό Δημοσίου η Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.)

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

11. Επαγγελματική εμπειρία:

Επιχείρηση /
Οργανισμός

Περίοδος
Θέση Περιγραφή

Καθηκόντων *Από Μέχρι

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

12. Κατάλογος έργων συναφών με το προκηρυσσόμενο

13. 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.

Τίτλος
έργου

Ημερομηνίες
εκπόνησης

(έναρξη –
ολοκλήρωση)

Αξία έργου

Αποδέκτης/

Φορέας
Ανάθεσης

Συνοπτική
περιγραφή

έργου

Αρμοδιότητες -
καθήκοντα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι


