Προσφορά για προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Γυαλιού 120λτρ τροχήλατοι
Αρ. 2/2018
Η Green Dot Cyprus ζητά προσφορές για αγορά 100 τροχήλατων δίτροχων πλαστικών
κάδων για συλλογή γυάλινων μπουκαλιών (wheelie bins).
Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου και θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από
εγκεκριμένο οργανισμό πιστοποίησης, κατά το πρότυπο EN 840.
Να υποβληθούν οι τεχνικές πληροφορίες των προτεινόμενων κάδων.
Τα πιο πάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά ώστε να
μπορούν να αξιολογηθούν όλες οι προτάσεις.
Θα πρέπει να υποβληθεί η τιμή αγοράς ανά κάδο και να δοθεί ξεχωριστά τιμή απλής
κλειδαριάς με ένα κλειδί η καθεμιά, που να περιλαμβάνει προμήθεια και εφαρμογή της
πριν από την παράδοση των κάδων.
Οι κάδοι θα πρέπει να παραδοθούν συναρμολογημένοι σε συγκεκριμένη περιοχή της
Λευκωσίας ή της Λεμεσού που θα υποδειχθεί από την Green Dot Cyprus.
Για κάθε πρόταση να αναφέρονται οι όροι πληρωμής.
Αν υπάρχει εγγύηση των κάδων να αναφερθεί και να καταγραφεί τι καλύπτει.
Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των κάδων από την ημέρα της παραγγελίας ο
οποίος θα είναι δεσμευτικός. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10
εβδομάδες από την ημέρα της παραγγελίας.
Να υποβληθεί τιμοκατάλογος με τα βασικά εξαρτήματα των κάδων (πώματα, τροχοί,
κλειδαριές, κλειδί κτλ). Ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμευτεί για διατήρηση επαρκούς
stock ανταλλακτικών για τους κάδους (ενδεικτικά αναφέρεται το 5%).
Αν ο προμηθευτής παρέχει οτιδήποτε άλλο ως μέρος των τιμών του να το αναφέρει για
να αξιολογηθεί ανάλογα. Αν υπάρχουν επίσης εναλλακτικές επιλογές να αναφερθούν
ξεκάθαρα για να μπορούν να αξιολογηθούν.
Οι προτάσεις να υποβληθούν στα γραφεία της Green Dot Cyprus, Λεωφ. Τσερίου 229,
Στρόβολος 2047, Λευκωσία, σε κλειστό φάκελο μέχρι την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
και ώρα 12:00μ.
Η Green Dot Cyprus διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού χωρίς
προειδοποίηση.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Κωνσταντίνο Σάββα
στο 22586000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@greendot.com.cy

