
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

4
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 
Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο  Προμηθειών   ΔΡΑΜΑ   16.10.2020 

Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος                                              Αρ.Πρωτ.:  17187 

ΤΗΛ.: 2521350277     

FAX : 2521025997 

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr  

URL: www.dramahospital.gr  

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32 

ΑΔΑ: 67ΕΑ4690ΒΡ-ΘΕΣ   

 
 

ΘΕΜΑ :  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ, 

 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ» 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/ 

08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», και ειδικότερα τις διαδικασίες της Απευθείας  Ανάθεσης, όπως αυτές αναλύονται και ορίζονται στα  

Άρθρα 2 (περ. 31), 118 και 120 (παρ.3), 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

κάθε ενδιαφερόμενο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές να καταθέσει την 

προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια των παρακάτω Υπηρεσιών για την κάλυψη πάγιων αναγκών του, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν  να υποβάλουν  την Οικονομική τους προσφορά από 16.10.2020 έως και 20.10.2020 14:00μμ.  

 

Διαδικασία Προμήθειας:  

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει 

τιμής.  

 

Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) 

ημέρες. 

 

Υποβολή Προσφορών: 

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:   

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, 

ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, 

με την ένδειξη «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΗΠΩΝ  

ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΤΗ», υπόψη κου Χριστοφυλλάκη Ευάγγελου,  

ΤΗΛ.:2521350277, FAX :2521025997. 
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http://www.dramahospital.gr/


 

 

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 20.10.2020 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

Τιμή προσφοράς:  

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που 

υπόκειται το είδος. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 14.000,00€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ. 

 

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών 

παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα 

του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 3.000,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (επι ποινή αποκλεισμού): 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

παρ.1 και 2 του Άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

Α) Φορολογική Ενημερότητα. 

Β) Ασφαλιστική Ενημερότητα (Άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Γ) Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο για την Διασφάλιση Ποιότητας που έχει εκδοθεί από Πιστοποιημένο 

Οργανισμό για Έργα Πρασίνου. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το Ν.4412/2016: 

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε 

περίπτωση Ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της Διακήρυξης ή της Πρόσκλησης, η Ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Άρθρο 127, Ν.4412/2016). 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

 
Συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 

 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ  

(συμπεριλαμβανομένου του Κ.Ψ.Υ. & του Δ.Ι.Ε.Κ.) εκτάσεως περίπου 30.000m2 

 

Δύο επισκέψεις εβδομαδιαίως για την περίοδο έντονης ανάπτυξης (μήνες: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, 

Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος). 

Δύο επισκέψεις μηνιαίως για την περίοδο μικρής ανάπτυξης (μήνες: Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, 

Ιανουάριος και Φεβρουάριος). 



 

 

Κατά τις επισκέψεις αυτές, οι εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Κούρεμα του χλοοτάπητα με χλοοκοπτική μηχανή και τρακτέρ της ιδιοκτησίας του Αναδόχου. 

2. Λίπανση του χλοοτάπητα και των φυτών / λουλουδιών (3 φορές / έτος). 

3. Διαμόρφωση, διάνοιξη και σκάλισμα των υπαρχόντων παρτεριών. 

4. Στηρίξεις των δένδρων. 

5. Κατάλληλοι ψεκασμοί με φαρμακευτικά διαλύματα για την πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών των 

φυτών και του χλοοτάπητα.  

6. Κλαδέματα, αναλόγως των εποχών. 

7. Επισπορές σε κενά σημεία του χλοοτάπητα με την μέθοδο της υδροσποράς. 

8. Καθαρισμός – αποκομιδή των διαφόρων κομμένων κλαδιών, κομμένου γκαζόν και ρύπων του κήπου 

δικής τους υπαιτιότητας, θρυματισμός τους και επανατοποθέτηση του υλικού στα παρτέρια, με ευθύνη του 

Αναδόχου. 

9. Έλεγχος και συντήρηση του ποτιστικού συστήματος του Νοσοκομείου. 

10. Τα οποιαδήποτε φάρμακα και λιπάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συμβάσεως, να 

είναι ενσωματωμένα στην προσφορά. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί τις εργασίες του δύο ημέρες την εβδομάδα για χρονικό διάστημα 8 ωρών 

ημερησίως, το οποίο θα βεβαιώνεται από το παρουσιολόγιο το οποίο τηρείται από την Υπηρεσία. Μη 

συμπλήρωση του παρουσιολόγιο από τον Ανάδοχο συνεπάγεται τη μη εκτέλεση της εργασίας. Ωστόσο, επειδή 

το έργο της συντηρήσεως επηρεάζεται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες, πιθανόν κάποιες επισκέψεις να 

μετατοπιστούν χρονικά, αλλά όχι να ματαιωθούν. Ευθύνη του Αναδόχου θα είναι η ανάπλήρωση αυτών και σε 

κάθε περίπτωση η άρτια αισθητική εμφάνιση του κήπου καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

 

Στην τιμή της Συμβάσεως δεν περιλαμβάνονται: 

 Η αγορά των φυτών. 

 Οι εμπλουτισμένες τύρφες. 

 Τα χώματα για διόρθωση μικροκαθιζήσεων. 

 Οι σπόροι για επανασπορά του χλοοτάπητα. 

 Πάσσαλοι για τη στήριξη δένδρων. 

 Η αξία νέων εξαρτημάτων του αρδευτικού σε περίπτωση αντικατάστασης του υπάρχοντος. 

 

 

                                                                                                  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

                                                                                          

 

 

 

                                                                                             ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ 

 


