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GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου και περιποίησης κήπων του Cedefop

2007/S 180-219518

 
Προκήρυξη σύμβασης (διαγωνισμού)

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

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.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον
ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.

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:
Υπηρεσίες.
Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 27.
Κύριος τόπος παροχής: στις εγκαταστάσεις του Cedefop.
Κωδικός NUTS: GR122.

II.1.3) Η προκήρυξη αφορά:
Τη θέσπιση συμφωνίας-πλαισίου.

II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία-πλαίσιο:
Συμφωνία-πλαίσιο με ένα φορέα.
Διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου: περίοδος σε μήνες: 48.
Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου:
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 130 000,00 EUR.
Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν: αρχική σύμβαση 2 ετών με δυνατότητα
ανανέωσης έως 2 φορές από ένα έτος.

mailto:c4t-services@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu
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II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών):
Οι προδιαγραφές και απαιτήσεις του παρόντος εγγράφου συνιστούν πρόσκληση υποβολής προσφορών
στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών
συντήρησης πρασίνου και περιποίησης κήπων του κτιριακού συγκροτήματος του Cedefop.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
74252100.

II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις:
Ναι.

II.1.8) Κατανομή σε τμήματα:
Όχι.

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές:
Όχι.

II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Η εκτιμούμενη μέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος συντήρησης (πάγια αποζημίωση) είναι
περίπου 75 000 EUR για όλο το διάστημα των τεσσάρων ετών μέγιστης διάρκειας της σύμβασης-πλαισίου.
Για τις κατά παραγγελία ειδικές και έκτακτες υπηρεσίες (συμβουλευτικές υπηρεσίες διαμόρφωσης τοπίου,
εργασίες αναπλάσεων, νέες φυτεύσεις, κ.λπ.) καθώς και τις αντίστοιχες απαιτούμενες προμήθειες υλικών
κηπευτικής, φυτών και άλλων σχετικών ειδών που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα τακτικής συντήρησης,
εκτιμάται ότι πιθανόν να δαπανηθεί στην τετραετία το ενδεικτικό ποσό των 55 000 EUR.

II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης:
Περίοδος σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, δημοσιονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:

Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
Ναι.
Η υπεργολαβία επιτρέπεται. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι καλούνται να ανατρέξουν στα
έγγραφα του διαγωνισμού.

III.2) Όροι συμμετοχής
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την

εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: βλέπε
έγγραφα διαγωνισμού.

III.2.2) Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: βλέπε
έγγραφα διαγωνισμού.
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III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: βλέπε
έγγραφα διαγωνισμού.

III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη:

Όχι.

III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των
στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης:
Ναι.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Είδος διαδικασίας
IV.1.1) Είδος διαδικασίας:

Ανοικτή.

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

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, την πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή το περιγραφικό έγγραφο.

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(ες) δημοσίευση(εύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση:
Όχι.

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού
εγγράφου:
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 16.10.2007.
Έγγραφα με πληρωμή: όχι.

IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
30.10.2007.

IV.3.6) Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής:
Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ισπανικά, ιταλικά, λεττονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα,
ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.
Άλλη: βουλγαρικά, ρουμανικά.

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
Περίοδος σε μήνες: 6 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών).

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
7.11.2007 (11:00).
Τόπος: στις εγκαταστάσεις του Cedefop.
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών (εάν υπάρχουν): ναι.
Κάθε προσφέρων μπορεί να εκπροσωπείται από ένα άτομο. Το ονοματεπώνυμο του παρευρισκόμενου στο
άνοιγμα των προσφορών πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός φαξ +30 2310 49
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00 28) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (c4t-services@cedefop.europa.eu) τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες
πριν από το άνοιγμα των προσφορών.

Τμήμα VI: Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση:

Όχι.

VI.2) Σχετίζεται η σύμβαση με σχέδιο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα κοινοτικά ταμεία:
Όχι.

VI.3) Πρόσθετες πληροφορίες:
Προβλέπεται επιτόπια επίσκεψη για τις 10.10.2007 (10:00). Σημείο συνάντησης ο χώρος υποδοχής του
Cedefop. Τα ονοματεπώνυμα των ατόμων (2 κατ' ανώτατο όριο) που θα παρευρεθούν στην εν λόγω επίσκεψη
πρέπει να γνωστοποιηθούν γραπτώς μέσω φαξ στον αριθμό +30 2310 49 00 28 ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο e-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu το αργότερο έως τις 14:00 (τοπική ώρα) την
προηγούμενη της επιτόπιας επίσκεψης.
Όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Cedefop
(www.cedefop.europa.eu).

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
7.9.2007

www.cedefop.europa.eu

