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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡ. Τ.Π.&Π.2/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 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 8η Φεβρουαρίου, 2013

Από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ζητούνται
προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ιστοσελίδας 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.

2. Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 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.
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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, οι οποίοι να έχουν αναλάβει και διεκπεραιώσει την
ανάπτυξη και επικαιροποίηση/λειτουργία τουλάχιστον τριών (3) ιστοσελίδων με
διάρκεια πάνω από τρία χρόνια η κάθε μια. Οι ιστοσελίδες μπορεί να αφορούν
προγράμματα, έργα ή εταιρείες κλπ.

7. Εκτίμηση Δαπάνης Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ): € 3.300.

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 για περίοδο 3 ετών.
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10. Ζητούμενες Προδιαγραφές Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας

α. Ανάπτυξη και φιλοξενία για 3 έτη Ιστοσελίδας στα Ελληνικά και Αγγλικά η οποία θα μπορεί να
αναβαθμιστεί με νέες προσθήκες στους καταλόγους (μενού) και στη δομή. Η Ιστοσελίδα θα πρέπει
να είναι έτοιμη και προσβάσιμη από το κοινό σε διάστημα 2 (δύο) μηνών από τη χαρτοσήμανση της
Συμφωνίας.

β. Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας θα πρέπει να συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται
στην έκδοση “Communication and Design Manual” ΕΕΑ Grants & Norway Grants που επισυνάπτεται
ως Παράρτημα Ι.

γ. Εγγραφή και ανανέωση Domain names για 3 έτη, π.χ. amiantos.eu και amiandos.eu

δ. Η αρχική δομή της Ιστοσελίδας να είναι όπως αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα:

Ελληνικά Αγγλικά Σημειώσεις

Το έργο The Project

Κύριοι στόχοι και οφέλη Objectives and benefits

Χρηματοδότηση Financing

Το Μεταλλείο Αμιάντου The Amiantos Asbestos
Mine

Προγραμματισμός του
τρέχοντος εξαμήνου

Planning for the current 6-
months

Πρόοδος μέχρι σήμερα Project progress

Ανακοινώσεις Announcements να εμφανίζονται και στην
αρχική ιστοσελίδα

Πολυμέσα

 Φωτογραφίες
 Βίντεο

Multimedia

 Photos
 Video

Συνδέσεις Links

Επικοινωνία Contact us

ε. Να μπορεί να προστεθεί νέο κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο, νέες κατηγορίες/υπο-κατηγορίες -

Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών ενοτήτων και κατηγοριών και ένταξης κειμένων και σελίδων

σε αυτές – Δυνατότητα δημιουργίας menu (οριζοντίων ή καθέτων) πολλαπλών επιπέδων. Η

ενημέρωση/αναβάθμιση να γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία (θα αποστέλλονται όλα τα σχετικά

σε ψηφιακή μορφή, κυρίως αρχεία PDF, PPT, Video, JPG)
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στ. Η  ενημέρωση θα γίνεται περίπου κάθε τρεις (3) μήνες με νέο υλικό (ο όγκος αυτός

υπολογίζεται σε 5 σελίδες κειμένου και 20 αρχεία (φωτογραφίες, PDF, κτλ)

ζ. Δημιουργία 1 e-mail account, π.χ. info@amiantos.eu

η. Υποστήριξη εσωτερικής μηχανής αναζήτησης

θ. Antivirus protection

ι. Καθημερινό Backup

κ. 365/7/24 πρόσβαση

λ. Συμβατό με Internet Explorer, Mozilla Firefox και Google Chrome

μ. Unmetered monthly traffic

ν. Μέγεθος (χώρος στο δίσκο) 1GB (συμπεριλαμβανομένου του e-mail)

ξ. Εγγραφή σε μηχανές αναζήτησης

ο. Στατιστική παρακολούθηση

11. 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.

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

(α) Αρχική δημιουργία και λειτουργία της Ιστοσελίδας 60% της αξίας της σύμβασης.

(β) Δεκέμβριος 2013 10% της αξίας της σύμβασης.

(γ) Δεκέμβριος 2014 15% της αξίας της σύμβασης.

(δ) Ολοκλήρωση του έργου 15% της αξίας της σύμβασης.

15. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος εντός δέκα(10) ημερών
από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά 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. Τα έξοδα χαρτοσήμανσης της συμφωνίας καθώς
και τα έξοδα έκδοσης της εγγυητικής θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης συντάσσεται σύμφωνα με το σχετικό Έντυπο 2 που
επισυνάπτεται.
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16. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στον αρμόδιο
Λειτουργό, Δασικό Λειτουργό κ. Γιώργο Κωνσταντίνου, τηλ. γραφείου: 00357 22449276 και email:
gconstantinou@fd.moa.gov.cy

(Τάκης Τσιντίδης)

για Αν. Διευθυντή Τμήματος Δασών

25 Ιανουαρίου, 2013



7

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – Τ.Π.&Π. 2/2013

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 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 8η Φεβρουαρίου, 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.&Π. 2/2013 και ημερομηνίας
25 Ιανουαρίου 2013 που εκδόθηκε από το Τμήμα Δασών σχετικά με την παροχή
υπηρεσιών Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ιστοσελίδας 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:

Τιμή Προσφοράς (€)
ΦΠΑ

(€)

Συνολική Τιμή με ΦΠΑ (€)
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Αντιλαμβάνομαι/μαστε ότι αν η προσφορά μου/μας γίνει δεκτή:

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.&Π 2/2013

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. -------------------------------------- ------------------------ --------------------
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ΕΝΤΥΠΟ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ημερομηνία λήξης ...................................

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: ………………………………….
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