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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κύθηρα    14 . 7 . 2015 
     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                
                                                                                   Αριθ. Πρωτ.         3678 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

Καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας δασών 

Ο Δήμος Κυθήρων  δυνάμει της υπ΄αριθ. 46/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της 

υπηρεσίας:  «Καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας δασών»  όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από 

18.6.2015 «Τεχνική Περιγραφή» που επισυνάπτεται στην παρούσα και συντάχθηκε από το Τμήμα 

Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, δηλώνοντας την τιμή που 

προσφέρουν με βάση τον προϋπολογισμό της δαπάνης, καθώς και αποδεχόμενοι πλήρως τις 

τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες έλαβαν γνώση. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών :  Τρίτη  21.7.2015 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή .  

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή . 

Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας  στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου η 

οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» . 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα έχουν ολοκληρωθεί εντός 

30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .  

Για την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή 

αξίας 5% της δαπάνης προ ΦΠΑ, αφού επαναλειτουργήσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πριν 

την ολοκλήρωση και παραλαβή των εργασιών .  

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το 

επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα σ’ αυτό : η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα 

στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης  . 

Επισυναπτόμενα: 

1. Τεχνική Περιγραφή 

2. Έντυπο προσφοράς 

 
                             Εκ του Δήμου Κυθήρων 
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 ΕΝΤΥΠΟ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 
 
 

 
                                                

 
 
 
 

 Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες έλαβα 
γνώση. 

 Η προσφερόμενη τιμή είναι τελική και περιλαμβάνει φόρους, αμοιβές και ασφάλιση 
προσωπικού, καύσιμα, έξοδα μεταφοράς κλπ.                      

 
 
 
 

Ο    Προσφέρων 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Σφραγίδα  &  Υπογραφή 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
Προσφερόμενη 

Τιμή   
σε ευρώ προ ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ 23% 

 

Ολική προσφερόμενη 
τιμή  σε ευρώ 

Συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 

Καθαρισμός ζωνών 
πυρασφάλειας δασών  

   


