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Προσφορές νια Συντήρηση του κήπου
στο Ολυμπιακό Μέγαρο της ΚΟΕ 2018
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) ζητά προσφορές για την συντήρηση του κήπου του
Ολυμπιακού Μεγάρου της ΚΟΕ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στις αρμοδιότητές σας περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη φροντίδα,
λίπανση, φυτοπροστασία και ρύθμιση του αυτόματου ποτίσματος, καθώς και όλα τα εποχιακά
κλαδέματα που απαιτούνται, για τη σωστή και ασφαλή συντήρηση του κήπου μας.
Η επίσκεψη των συνεργείων σας πραγματοποιείται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, η
οποία έχει συμφωνηθεί από πριν και όσο το δυνατόν σας επιτρέπει το πρόγραμμα και
συγκεκριμένη ώρα.
Έτσι, γνωρίζουμε την ημέρα εργασιών σας και μπορούμε εύκολα να επικοινωνήσουμε μαζί σας
άμεσα, σε περίπτωση που κάτι χρειαστούμε.
Η οργάνωση και η παρακολούθηση των εργασιών γίνεται σε συστηματική βάση, ακόμα και στις
δύσκολες εποχές για τα φυτά, όπως είναι οι καλοκαιρινοί καύσωνες.
Έμπειροι τεχνίτες να μπορούν άμεσα να επέμβουν και να επιδιορθώσουν οποιαδήποτε βλάβη
ή έκτακτη ανάγκη παρουσιαστεί στον κήπο μας, καθώς και να βελτιώσουν ένα ήδη υπάρχον
αυτόματο σύστημα ποτίσματος.
Επιγραμματικά αναφέρουμε ορισμένα βασικά σημεία για την συντήρηση του κήπου του
Ολυμπιακού Μεγάρου:
• Επίσκεψη κήπου από εξειδικευμένο συνεργείο, κάθε εβδομάδα (κατόπιν
συνεννόησης εφόσον είναι δυνατόν), σε προκαθορισμένη μέρα
• Καθαρισμός του χώρου από φύλλα και φερτά υλικά
• Εποχιακό κλάδεμα ( Κλάδεμα αειθαλών θάμνων, δένδρων, πεύκων και κωνοφόρων
κ.λπ.)
• Καλλωπισμός, πότισμα και συντήρηση υπαρχόντων φυτών
• Λίπανση και φυτοπροστασία υπαρχόντων φυτών (το λίπασμα συμπεριλαμβάνεται)
• Ρύθμιση και παρακολούθηση του αυτόματου ποτίσματος
• Φυτεύσεις καινούργιων φυτών όπου χρειάζεται με βάση την θεματική φιλοσοφία του
κήπου
• Καθαρισμός από ζιζάνια (αγριόχορτα)
• Προληπτικός ψεκασμός κατά των βασικών ασθενειών της εποχής (τα φάρμακα
συμπεριλαμβάνονται)
•Όλες οι απαιτούμενες εποχιακές εργασίες
Εκτέλεση εργασίας: Η ΚΟΕ θα ενημερώσει το συνεργείο καθαρισμού 15 ημέρες πριν την έναρξη
εργασίων.
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Κάθε προσφορά θα είναι έγκυρη και θα εξεταστεί εφόσον υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο με τα
διακριτικά με θέμα “ Προσφορές για Συντήρηση του κήπου στο Ολυμπιακό Μέγαρο της ΚΟΕ
2018” τόσο στο έξω μέρος του φακέλου, όσο και πάνω στην προσφορά, και φθάσει στα γραφεία της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, στον 2ο όροφο του Ολυμπιακού Μεγάρου, Αμφιπόλεως 21, 2025
Στρόβολος, Λευκωσία, όχι αργότερα από την Παρασκευή 25 Μαΐου και ώρα 13:00 (μεσημέρι), 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν θέλουν να προβούν σε μετρήσεις ή επισκέψεις στο κτίριο της ΚΟΕ στο
Ολυμπιακό Μέγαρο, Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στην Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή στο τηλέφωνο 22-449880 ή στο 99-657925.
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε
άλλη προσφορά. Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α
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