
EE/S S55
19/03/2008      
73853-2008-EL  

Κοινοτικά όργανα – Επιτροπή – Υπηρεσίες – Γενικές πληροφορίες 1/3

 

 
19/03/2008       S55  
ted.europa.eu

Κοινοτικά όργανα – Επιτροπή – Υπηρεσίες – Γενικές πληροφορίες
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1/3

GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες Συντήρησης Πρασίνου και Περιποίησης Κήπων του Cedefop

2008/S 55-073853

 
Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

 
Υπηρεσίες

 
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διεύθυνση και σημείο(α) επικοινωνίας:

Cedefop — Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, υπόψη κ. George
Paraskevadis, 123, Europe Str. — PO Box 22427, GR-551 02  Θεσσαλονίκη. Σημείο(α) επικοινωνίας: κ. Dimitra
Eleftheroudi. Φαξ  (30-23 10) 49 00 28. E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu.
Διεύθυνση(ύνσεις) διαδικτύου:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.cedefop.europa.eu.

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.cedefop.europa.eu.

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής και κύρια(ες) δραστηριότητα(ες):
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι.

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου και περιποίησης κήπων του Cedefop.

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
γ) Υπηρεσίες.
Κατηγορία υπηρεσίας αριθ. 27.
Σε περίπτωση σύμβασης για τις κατηγορίες υπηρεσιών 17 έως 20 (βλ. παράρτημα Γ), συμφωνείτε με τη
δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης; ναι.
Κύριος τόπος παροχής: στις εγκαταστάσεις του Cedefop.
Κωδικός NUTS GR122.

II.1.3) Η προκήρυξη περιλαμβάνει:
Τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου.

II.1.4) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών:
H ανάδειξη ειδικού συνεργείου παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και περιποίησης
κήπων του κτιριακού συγκροτήματος του Cedefop.

II.1.5) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
74252100.

II.1.6) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (Government Procurement
Agreement):
Nαι.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Είδος διαδικασίας

mailto:c4t-services@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu
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IV.1.1) Είδος διαδικασίας:
Ανοικτή.

IV.2) Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης:

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με
1. Συνολική πρόταση του τρόπου οργάνωσης και διαχείρισης του έργου (στελέχωση, δομή, σύνθεση και
λειτουργία, πληρότητα και αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης ομάδας παροχής των υπηρεσιών,
σχεδιασμός, οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και ταχεία εκτέλεση των
εργασιών, προγραμματισμός, συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων, κατανομή της εργασίας, τυχόν
διαφοροποίηση καθηκόντων). Στάθμιση: 25.
2. Προτεινόμενο πρόγραμμα περιποιήσεων - εργασιών συντήρησης από την προτεινόμενη ομάδα έργου,
τεκμηρίωση του προγράμματος, συχνότητα και ποσότητα παροχών τακτικής συντήρησης πέραν των ελαχίστων
απαιτήσεων (βλ. §5 των όρων του διαγωνισμού), τεκμηρίωση και ανάλυση τρόπου εκτέλεσης των εργασιών,
συχνότητα επισκέψεων, συνολικές δεσμευτικές ελάχιστες ανθρωποώρες ανά έτος και ειδικότητα για την τακτική
συντήρηση. Στάθμιση: 25.
3. Τρόποι διασφάλισης ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων που
ανακύπτουν κατά την πορεία του συνολικού έργου, γενική επόπτευση και έλεγχος του έργου, επικοινωνία με
το Κέντρο. Ικανότητα του συντονιστή να δίνει τεχνικές λύσεις και να συντονίζει την ομάδα, διαθεσιμότητα και
συνολικός χρόνος παρουσίας του συντονιστή στο έργο, τρόπος παρακολούθησης των εργασιών. Εφεδρικότητα
των υπηρεσιών, ευελιξία στην ανάληψη προσωρινού επιπλέον φόρτου. Το πρόσθετο στελεχικό δυναμικό του
διαγωνιζόμενου, δηλαδή το πέραν του βασικού το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί κατάλληλα στο οργανόγραμμα
ούτως ώστε να συμβάλει αποδεδειγμένα στην επιτάχυνση της εργασίας και στην αντιμετώπιση αυξημένου
εργασιακού φόρτου. Στάθμιση: 15.
4. Εύρος των παρεχομένων κατά παραγγελία υπηρεσιών (δυνατότητα, τύπος και διαδικασίες παροχής εκτάκτων
και εξειδικευμένων υπηρεσιών κατά παραγγελία), δυνατότητα απόκρισης σε έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες.
Λίστα με κατά παραγγελία υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ο ανάδοχος πέραν του προγράμματος συντήρησης
(βλ. και §5.2.3 των όρων του διαγωνισμού). Στάθμιση: 15.
5. Τύπος και ποσότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά και απόδοση, ρυθμός ανανέωσης, ηλικία του εξοπλισμού
που προτείνεται για το έργο. Διάθεση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά του προσωπικού και των υλικών.
Στάθμιση: 10.
6. Πολιτική και διαδικασίες που ακολουθεί ο προσφέρων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και προστασίας του
περιβάλλοντος. Ανάλυση τρόπων προστασίας κατά τις διάφορες εργασίες. Στάθμιση: 10.
7. Τιμή.

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού:
Όχι.

IV.3) Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

AO/E/ICTF/Gardening/013/07.

IV.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση που αφορά την ίδια σύμβαση:
Προκήρυξη σύμβασης
Αριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ: 2007/S 180-219518 της 19.9.2007.

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης
V.2) Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν:

2.

http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=el&DOCID=219518-2007
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Τμήμα VI: Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.2) Πρόσθετες πληροφορίες:

Although 2 offers have been received, the call for tender has been declared unsuccessful due to their
non-conformity with the tender specifications.

VI.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
7.3.2008.


