Προσφορά για προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Γυαλιού (2-2,5μ3) Αρ. 4/2018
Η Green Dot Cyprus ζητά προσφορές για αγορά 150 κάδων τύπου καμπάνας
χωρητικότητας 2-2,5m³ περίπου (χρώματος πράσινου και άσπρου) για το ρεύμα του
γυαλιού της Green Dot Κύπρου.
Οι κάδοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από εγκεκριμένο οργανισμό πιστοποίησης, κατά
το πρότυπο CYS ΕΝ 13071-1:2008. Πρέπει να φέρουν οπή για απόρριψη μιας-μιας
μπουκάλας, καθώς και μεγάλο άνοιγμα στο πάνω μέρος με κλειδαριά, διαστάσεων 40x40
εκ περίπου, για να μπορούν να απορριφθούν μαζικά γυάλινες συσκευασίες στον κάδο. Οι
κάδοι θα πρέπει να φέρουν επίσης ειδική μόνωση για περιορισμό του θορύβου.
Τα πιο πάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά ώστε να
μπορούν να αξιολογηθούν όλες οι προτάσεις.
Θα πρέπει επίσης να έχουν ανάγλυφες, σε άσπρο χρώμα, τις λέξεις Green Dot Cyprus στο
αριστερό πλάι του body του κάδου. Το μέγεθος της εκτύπωσης και η ακριβής θέση της θα
πρέπει να προταθεί από τον προσφέροντα και θα συμφωνηθεί πριν από την παραγγελία.
Ενδεικτικά αναφέρεται το συνολικό μήκος και των τριών λέξεων να είναι μήκους 30cm
περίπου.
Οι κάδοι θα πρέπει να παραδοθούν συναρμολογημένοι στα παρακάτω σημεία (ο
εξοπλισμός π.χ. forklift ή τα εργατικά που θα απαιτηθούν για την παράδοση των κάδων
είναι ευθύνη του προμηθευτή) μετά από συνεννόηση με την Green Dot Cyprus, όπως πιο
κάτω:
Χώρος παραλαβής
Λευκωσία (Βιομ. Περ. Λακατάμιας)
Λεμεσός (Λινόπετρα)
Λάρνακα (Τρούλλοι)
Πάφος (Βιομ. Περ. Αγ. Βαρβάρας)
Σύνολο

Αρ. κάδων
50
50
25
25
150

Η οικονομική πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί για τιμή αγοράς ανά κάδο. Στην προσφορά
θα πρέπει να δηλώνεται η ποσότητα των κάδων που μπορεί να χωρέσει σε ένα πλήρες
εμπορευματοκιβώτιο 40 κυβ. ποδών high cube. Η τιμή να περιλαμβάνει το normal wear
and tear:
-

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 κατάλογος με τα βασικά εξαρτήματα των κάδων (πόρτες, κλειδαριές
κτλ) και η τιμή τους.

-

Ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμευτεί για διατήρηση επαρκούς stock ανταλλακτικών
για τους κάδους (ενδεικτικά αναφέρεται το 2%)

-

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 2 Νοεμβρίου 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

