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ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Προσφορά
για
παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης
περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού»

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης
του περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού, όπως περιγράφεται στη συνέχεια,

Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την
Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ Τμήμα Προμηθειών (8ος όροφος)
Τσιμισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη
Fax: 2310 283117
Η αιτούμενη παροχή υπηρεσίας συντήρησης και καλλωπισμού του περιβάλλοντος χώρου των
Πηγών και των χώρων Υ/Σ ΔΕΗ και Γεωτρήσεων (έως το πρώτο αναψυκτήριο) αφορά:
Εργασία
1) Αποψίλωση όλου του χώρου και απομάκρυνση των κομμένων
χόρτων.
2) Κλάδεμα των δέντρων (ή ξερίζωμα εκεί όπου απαιτείται) &
θάμνων και απομάκρυνση των κλαδιών.
3) Καθάρισμα όλου του χώρου από απορρίμματα.
4) Συντήρηση & αναμόρφωση δρόμων και μονοπατιών.

Συχνότητα
Κάθε 2 μήνες
Ετήσια
(Φεβρουάριο/Μάρτιο)
Κάθε 2 μήνες
Ετήσια

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αποψίλωση και απομάκρυνση χόρτων:
Απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός για εκτάσεις μεγαλύτερες των 1000μ2. Ο Π.Υ. θα ακολουθεί
συγκεκριμένο πρόγραμμα, κάθε δύο μήνες σύμφωνα με το οποίο θα ολοκληρώνει το κούρεμα
όλης της έκτασης μέσα σε 4 μέρες το μέγιστο. Ταυτόχρονα με την εργασία κουρέματος θα
απομακρύνονται εκτός του χώρου τα κομμένα χόρτα. Το κούρεμα εκεί όπου δεν προσεγγίζει
μηχάνημα θα γίνεται είτε με ψαλίδι είτε με μικρό χλοοκοπτικό μηχάνημα. Ιδιαίτερη προσοχή θα
δίνεται στην αποψίλωση γύρω από τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις καθώς και δίπλα στο φράκτη.
Κλάδεμα δέντρων και θάμνων:
Απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός (ψαλίδια, ψαλίδες, πριόνια, αλυσοπρίονα) ανάλογα με το
ύψος και τον τύπο των δέντρων/θάμνων. Το κλάδεμα θα είναι τουλάχιστον ετήσιο.
Καθάρισμα χώρου από απορρίμματα:
Με τον καθαρισμό απαιτείται κάθε δύο μήνες η απομάκρυνση από όλους τους χώρους κάθε
είδους απορριμμάτων όπως υπολείμματα από κλαδέματα και κουρέματα, φύλλα, σκουπίδια
κ.α. Ο Π.Υ. θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (τσουγκράνες, κ.λπ) για τον συλλογή και
απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών. Η εργασία αυτή θα γίνεται αμέσως μετά την αποψίλωση..
Στο καθάρισμα περιλαμβάνεται και καθάρισμα των χώρων εσωτερικά από σκουπίδια, αράχνες
κ.λπ.
Συντήρηση δρόμων και μονοπατιών:
Επισκευή των μονοπατιών εκεί όπου είναι κατεστραμμένες οι πέτρες. Επισκευή στους δρόμους
που είναι κατεστραμμένο το οδόστρωμα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•

•
•
•

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο
πάροχος με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές
έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί συνολικά.
Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση
θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς.
Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ημέρες.

•

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης
που θα συναφθεί, σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

•

Η πληρωμή θα γίνεται κάθε δυο μήνες με ισόποσα τιμολόγια, σε περίπου 60 ημέρες από
την έκδοσή αυτών και μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή
παραλαβής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Παπαδόπουλο Κων/νο στο
τηλέφωνο: 2310 - 966753.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
α/α

Χρύσα Τσελεγκαρίδου

