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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
11/2016

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού
Πίστωση 6.000,00 € με ΦΠΑ
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και την απόφαση ΔΣ 13/18-04-2016, θέμα 26ο,
προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου.
ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΑ)

Είδος διαγωνισμού

Πρόχειρος

Κριτήριο κατακύρωσης

Χαμηλότερη τιμή

Προϋπολογισμός

6.000,00 € με ΦΠΑ

Διάρκεια σύμβασης

12 μήνες

Κατάθεση προσφορών έως

Πέμπτη, 14-07-2016 ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο
του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ημερομηνία διενέργειας

Πέμπτη, 14-07-2016 ώρα 12:00

Τόπος διενέργειας

Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ισχύς προσφορών

60 ημερολογιακές ημέρες

Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών
προσφορών σε ένα στάδιο

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι εργασίες που θα εκτελεί ο Ανάδοχος περιγράφονται παρακάτω:
1. Συστηματ ική συντήρηση όλων των χώρων πρασίνου του Νοσ οκομείου
συνολικής επιφάνειας περίπου 60 στρεμμάτων.
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2. Ο εργολήπτης του έργου είναι υποχρεωμένος με ευθύνη και έξοδα του για
τις ακόλουθες εργασίες:
Κούρεμα χλοοτάπητα, κλάδεμα δένδρων, θάμνων, φυτικών φρα κτών,
καταπολέμηση ασθενειών, εντόμων και ζιζανίων, βασική και περιοδική
λίπανση, σκάλισμα και καθαριότητα των κήπων. Ο ι ανωτέρω εργασίες θα
πραγματοποιούνται την κατάλληλη εποχή, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως τα
απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και
του κοινού.
Εργασίες αποψίλωσης.
Αντικατάσταση φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, όταν απαιτείται.
Μία δεκαπενθήμερη επίσκεψη συντήρησης (2 φορές το μήνα).
Κλάδεμα των φυτών δύο φορές το χρόνο. Διορθωτικές επεμβάσεις όταν
απαιτείται.
Έλεγχος, συντήρηση και αντικατάσταση του συστήματος αυτόματου
ποτίσματος (καλώδια, σωληνώσεις, μπεκ. Κλπ), όπου απαιτείται.
Φυτοπροστατευτικές παρεμβάσεις των φυτών εσωτερικού και εξωτερικού
χώρου, προληπτικές την άνοιξη ή όταν διαπιστώνεται φυτοπαθολογι κό ή
εντομολογικό πρόβλημα.
Λίπανση. Βασική μία φορά στο τέλος του χειμώνα και επιφανειακή δύο
φορές την άνοιξη.
Διατήρηση των χώρων συντήρησης καθαρών και χωρίς ζ ιζάνια.
Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται φυτοφάρμακα, λιπάσματα και
σακούλες καθαριότητα ς.
Οι εργασίες συντήρησης θα βεβαιώνονται με την υποβολή μηνιαίου
δελτίου συντήρησης από τον ανάδοχο/συντηρητή προς την Τεχνική
Υπηρεσία, η οποία θα βεβαιώνει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.
Να διαθέτει στους χώρους εργασίας του απαραίτητο τεχνικό εξοπλ ισμό και
αναλώσιμα υλικά για την σωστή ολοκλήρωση των εργασιών (εργαλεία –
σακιά κ.λ. π.).
Να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και πυρασφάλειας του Νοσοκομείου,
σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και να είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος ποινικά ή αστικά για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί στο
προσωπικό του .
Ο εργολήπτης οφείλει να προσκομίσει αποδει κτικά έγγραφα για τη ν
εμπειρία του σε παρόμοια έργα .
Θα είναι υποχρέωσή του να φροντίζει για την αποκομιδή των κλαδιών –
φυλλωμάτων - απορριμμάτων εκτός του Νοσοκομ είου καθώς και
αποκατάσταση ζημιών.
ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες. Μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι 12 μήνες, με
μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους 2 πρώτους και με σύμφωνη γνώμη του
συμβασιούχου για τους επόμενους 10.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΝΑ
ΛΑΒΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Η
επίσκεψη θα επιβεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία θα
υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής.
2
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ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην
ταχυδρομική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συμμετέχων, με υπεύθυνη
δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται μέσα σε
έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα
στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 7, 8, 9.
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:
Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος
τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας.
ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει:
3 υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα συνημμένα στη
διακήρυξη υποδείγματα
1 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει
ότι συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 2 –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει:
Α) Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς όπως αυτά απαιτούνται στο ΑΡΘΡΟ 2 –ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Β) Τα στοιχεία που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση
και πείρα) να εκτελέσει το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την
προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης παρόμοιου έργου.
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής
προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 10.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης, η αξία της οποίας θα
ανέρχεται στο 5% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
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ΑΡΘΡΟ 11.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η
προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι
προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.
ΑΡΘΡΟ 12.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι κρατήσεις που ισχύουν σήμερα Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,10%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου
ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 8%. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν τελικώς είναι αυτές που
θα ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος.
ΑΡΘΡΟ 13.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το τιμολόγιο του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο θα εκδοθεί ΜΟΝΟ μετά την παράδοση στον
Ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και θα παραδοθεί ΜΟΝΟ στη
Διαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Θα εξοφληθεί με χρηματικό ένταλμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
ΑΡΘΡΟ 14.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
Συνημμένα:
1) Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
2) Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας,
3) Υπόδειγμα ΥΔ για την ενημέρωση επί του έργου,
4) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΕΚΑ
κ.α.α
Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
Γκρούμας Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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1.

Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς:

ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ

Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007.
β.
Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).
γ.
Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του
Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (δηλώνεται μόνο από Α.Ε.).
δ.
Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις
μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
ε.
Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού είναι ………… …………………………
ζ.

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)
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2.

Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς:

ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ

Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τον υπογράφοντα, σχετικά με τον διαγωνισμό,
θα γίνεται νομίμως στη κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο κατωτέρω φαξ ή στο κατωτέρω
e-mail:
Ταχυδρομική
διεύθυνση
Φαξ

E-mail

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)
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3.

Υπόδειγμα ΥΔ για την ενημέρωση επί του έργου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς:

ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ

Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Εχω επισκεφθεί τον χώρο του έργου και έχω ενημερωθεί πλήρως για τις συνθήκες εκτέλεσής του.
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)
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Προς:

ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ

Τίμημα
αριθμητικώς

ΦΠΑ 24%
αριθμητικώς

Τίμημα με ΦΠΑ
αριθμητικώς

Τίμημα
ολογράφως

ΦΠΑ 24%
ολογράφως

Τίμημα με ΦΠΑ
ολογράφως

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)
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