EE/S S247
18/12/2020
613156-2020-EL

20PROC007882836 2020-12-18
1/4

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:613156-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Κλάδεμα δένδρων και θάμνων
2020/S 247-613156
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης
Ταχ. διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 542 48
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δέσποινα Λαζαρίδου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: D.Lazaridou@pkm.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2313331154
Φαξ: +30 213331198
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pkm.gov.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/
active_search_main.jspx;jsessionid=bdtRUJ284TEq9NOV8CvtW6UKeAZfTEC7hpccUU3zreO3BAHsLRZy!
158170776
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/RF.jsp?
function_id=28716&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&security_group_id=0&lang_code=EL&params=xipRWR1xGOiZKBMXlCXKw&oas=3pjESo7b6N1MLQ2P0QAkPQ..

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Τεχνική υπηρεσία, συντήρηση - υποδομές

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Καθαρισμός - συντήρηση τού οδικού δικτύου (αρμοδιότητας Δ.Ε.Τ.Π.Ε.Θ.) από υλικά· κοπή χόρτων ππου
εμποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018).
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Αριθμός αναφοράς: 1529/2020_ΟΕ_ΠΚΜ
II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
77340000 Κλάδεμα δένδρων και θάμνων

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή για δύο (2) έτη υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και κοινόχρηστων
χώρων, επί του εθνικού οδικού δικτύου και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 483 870.97 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
77211400 Υπηρεσίες κοπής δένδρων
77341000 Κλάδεμα δένδρων
77342000 Κλάδεμα θάμνων

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή για δύο (2) έτη υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και κοινόχρηστων
χώρων, επί του εθνικού οδικού δικτύου και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών αποσκοπεί στη(ν):
1) βελτίωση της οδικής ασφάλειας με την κοπή των χόρτων που εμποδίζουν την ορατότητα τής οδού, και της
κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης αυτής, ιδιαίτερα στους κόμβους·
2) κλάδευση ή κοπή δέντρων, για τη διατήρηση της ασφάλειας κυκλοφορίας·
3) προστασία της περιμετρικής ζώνης της οδού από προσχώσεις εκατέρωθεν εθνικού και επαρχιακού οδικού
δικτύου αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 483 870.97 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5) της διακήρυξης.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
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Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Σύμφωνα με το άρθρο 1.3) της διακήρυξης.
II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού εννέα χιλιάδων
εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (9 670,00 EUR).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4) της διακήρυξης.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/01/2021
Τοπική ώρα: 11:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/02/2021
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Γραφεία Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.
Στρωμνίτσης 53
Θεσσαλονίκη
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Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, σύμφωνα με την απόφαση 1529/2020 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΤ147ΛΛ-ΟΚ4).
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gov.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες), για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4) της αναλυτικής διακήρυξης και με την ισχύουσα νομοθεσία.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/12/2020

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

18/12/2020
S247
https://ted.europa.eu/TED

4/4

