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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν
στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργικές Παρεμβάσεις στο Αστικό Πράσινο»,
διάρκειας τριών (3) ετών.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οδός: Στ. Καραγιώργη 2
Ταχ.Κωδ.:141.21
Τηλ.: 2132000283-282
Telefax: 2132000283
E-mail: promithies@iraklio.gr
Ιστοσελίδα: www.iraklio.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση
διαδικτύου www.iraklio.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης
από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Κωδικός CPV: 77310000-6.
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ανοιχτή ηλεκτρονική άνω των ορίων, όπου η συμφωνία-πλαίσιο θα
ανατεθεί µε κριτήριο κατακύρωσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής»
(μεγαλύτερη έκπτωση) ανά τιμή μονάδος, σύµφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις προϋποθέσεις και τα
οριζόμενα στους όρους διακήρυξης.
Αντικείμενο της Συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και σε βάθος τριετίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας – Πλαίσιο, για την υπηρεσία με τίτλο « Λειτουργικές παρεμβάσεις
αναβάθμισης στο αστικό πράσινο (διάρκειας τριών ετών)» του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.
Προβλέπονται πάσης φύσεως εργασίες αναβάθμισης του Αστικού Πρασίνου. Σαν λειτουργική αναβάθμιση
νοούνται όλες οι υπηρεσίες, οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με κύριο στόχο την καλή
κατάσταση, εικόνα και υγεία των δέντρων αλλά και παράλληλα τη διατήρηση της προσβασιμότητας, της
αισθητικής και της ασφάλειας των χώρων πρασίνου του Δήμου, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται
πλήρως στο σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε
36 μήνες (3 έτη), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #570.400,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%.
Η αξία δε των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς στο
πλαίσιο της Συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται ρητώς, είτε
στην παραγγελία, είτε στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς που έχουν
υπογράψει Συμφωνία-πλαίσιο.
Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα, διότι το αντικείμενο της εργασίας είναι ενιαίο, η

ΑΔΑ: ΩΧΨΙΩΡ3-ΦΝΜ
σειρά των εργασιών πρέπει να γίνεται συντονισμένα και με συγκεκριμένη χρονική ακολουθία και η εμπλοκή
περισσοτέρων του ενός Αναδόχων, θα είχε σαν αποτέλεσμα την μη ορθή εκτέλεση του συνόλου της εργασίας.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν µόνο στο σύνολο των εργασιών.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
6. Διαδικασία επιλογής διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, ύστερα από ελάχιστη προθεσμία τριάντα πέντε (35)ημερών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του
Ν.4412/16, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Τόπος – χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού
Διαδικτυακός τόπος
υποβολής προσφορών

Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής
προσφορών

Ημερομηνία & ώρα
αποσφράγισης
προσφορών

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

07-12-2020

11-12-2020

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες.
9. Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ στην παρούσα διαδικασία σύναψης Συμφωνίας - Πλαίσιο,
σύμφωνα με το εδ. ε΄, παρ. 1α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο,
εκτός ΦΠΑ.
Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.iraklio.gr στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί, κατά τα νόμιμα, στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αναρτηθεί και στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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