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ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ(1) ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ(1) ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΑΓ  

Ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης δέχεται προσφορές για την πώληση των πιο κάτω: 

1. Τροχόσπιτο διαστάσεων 6.60m X 2.40m  

2. Λυόμενο γραφείο διαστάσεων 8.00m X 3.00m 

Περιγραφή προϊόντων: 

1. Τροχόσπιτο/μετακινούμενο γραφείο συνολικών διατάσεων 6.60m X 2.40m 

Το τροχόσπιτο χρησιμοποιείτο ως γραφείο εργοταξίου και είναι διαμορφωμένο με 5.5m 
καθαρό χώρο γραφείου, 1.10m αποχωρητήριο και μικρή κουζίνα 

Αριθμός κουφωμάτων : τέσσερα(4) παράθυρα μήκους 1.10μ και μία πόρτα μήκους 0.80m.  

Το τροχόσπιτο περιλαμβάνει τα πιο κάτω έπιπλα: 

 Ένα(1) τραπέζι συνεδριάσεων διαστάσεων 1.60m X 0.80m 

 Πέντε(5) καρέκλες γραφείου 

 Μία (1) συρταριέρα 

 Ένα(1) ερμαράκι 

 Ντους ,νιπτήρας, αποχωρητήριο 

Κατάσταση: Μέτρια, χρειάζεται συντήρηση εσωτερικά και αλλαγή ελαστικών  

2. Λυόμενο γραφείο διαστάσεων 8.00m X 3.00m 

Το λυόμενο χρησιμοποιείτο ως γραφείο εργοταξίου και είναι διαμορφωμένο με 6.00m 
καθαρό χώρο γραφείου 1.30m αποχωρητήριο με ντους και μικρή κουζίνα μήκους 1.80m. 

Αριθμός κουφωμάτων : τρία(3) παράθυρα μήκους 1.00μ και μία πόρτα μήκους 0.90m.  

Το τροχόσπιτο περιλαμβάνει τα πιο κάτω έπιπλα: 

 Ένα(1) τραπέζι συνεδριάσεων διαστάσεων 2.50m X 0.80m 

 Έξι(6) καρέκλες πλαστικές 

 Τρεις(3) καρέκλες γραφείου 

 Μία (1) συρταριέρα 

 Μία(1) βιβλιοθήκη 

 Ένα air-condition split unit 

 Boiler για ζεστό νερό 

 Ντους ,νιπτήρας, αποχωρητήριο 

Κατάσταση: Πολύ καλή 

Για περισσότερες πληροφορίες και για προγραμματισμό επί τόπου συνάντησης στο τηλέφωνο 

22364669. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες σε κλειστό φάκελο και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο 
προσφορών του ΚΟΑΓ, στον 4ο όροφο, στην Λεωφόρο Αθαλάσσας 14, Στρόβολο, μέχρι την 
Πέμπτη 12/03/2015 και ώρα 14:00.  

Ο κάθε προσφοροδότης μπορεί να υποβάλει προσφορά μόνο για το ένα ή και για τα δύο προιόντα.  

Η προσφορά θα κατακυρωθεί στον προσφοροδότη με την υψηλότερη τιμή.  

Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για την παραλαβή και την μεταφορά των προϊόντων. 
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Λυόμενο 
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Τροχόσπιτο 


