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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ∆. & ∆ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. ∆/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
E-mail

Παπάγου, 28 / 06 / 2016

Αριθµ. Πρωτ.οικ.44005/3560/ΚΑΕ 0851

: Αναστάσεως & Τσιγάντε
: 101 91 - Παπάγου
: Κ. Ξιαρχογιαννοπούλου
: 213 1523 725
: xiardina@gmail.com

ΘΕΜΑ : Πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση χώρων πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του
κτιρίου στέγασης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. επί της οδού Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου για το χρονικό διάστηµα
από 1-8-2016 έως 31-12-2016».
Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών Υποδοµών & ∆ιαχείρισης Υλικού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. θα προβεί σε διενέργεια πρόχειρου
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση χώρων πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου
στέγασης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι επί της οδού Αναστάσεως & Τσιγάντε-Παπάγου για το χρονικό διάστηµα από 1-8-2016 έως 31-122016 », µε τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
ΜΟΝΑ∆Α ΦΟΡΕΑ

:

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΝΟΜΙΣΜΑ

:
:
:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ

∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών & ∆ιαχείρισης Υλικού.

1.400,00 ευρώ περίπου.
24%.
€
1. Βοτάνισµα και αποψίλωση ζιζανίων από τα παρτέρια και τους χώρους πρασίνου (8 φορές
το έτος), µε χρήση χορτοκοπτικών µηχανηµάτων και χειρωνακτικών εργαλείων.
2. Κούρεµα χλοοτάπητα θα γίνεται σε τέτοια συχνότητα (30 φορές το έτος), ώστε να
διατηρείται ο χλοοτάπητας σε άριστη κατάσταση, Λίπανση:
α) Βασική λίπανση δύο (2) φορές το χρόνο µε λίπανση τύπου κοµπλλεζάλ και
β) Αµµωνιακή λίπανση τρεις (3) φορές το χρόνο.
3. Καταπολέµηση ασθενειών:
α) Πρόληψη: Μέχρι πέντε (5) προληπτικούς ψεκασµούς κατά τη διάρκεια της Άνοιξης
και µέχρι τέσσερις (4) προληπτικούς ψεκασµούς κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου.
β) Καταστολή: Ανάλογα µε τη διαγνωσµένη ασθένεια και το χρησιµοποιούµενο φάρµακο.
4. Μορφοποίηση-κλάδεµα δένδρων και θάµνων:
:
α) Μορφοποίηση φυτών µπορντούρας πέντε (5) φορές το έτος.
β) Κλάδεµα-καθάρισµα δένδρων και θάµνων τέσσερις (4) φορές το έτος.
5. Καθαριότητα χώρων πρασίνου θα γίνεται σε εβδοµαδιαία βάση, έτσι ώστε ο χώρος να
καθαρίζεται από τα υπολείµµατα φυτών και σκουπιδιών. Πέραν της συντήρησης του
περιβάλλοντος χώρου, υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας είναι και η συντήρηση των
παρτεριών που βρίσκονται στους διαφόρους ορόφους του κτιρίου του Υπουργείου.
6. Εργασίες αποκατάσταση βλαβών στο σύστηµα ποτίσµατος. Στο προσφερόµενο τίµηµα θα
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες, όπως ηµεροµίσθια, εργοδοτικές εισφορές, επιδόµατα
αδειών και εορτών, ασφάλιση απασχολούµενου προσωπικού, η αξία των υλικών όπως και
κάθε άλλη σχετική εργασία για τη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου, πλην
των δαπανών προµήθειας των απαιτούµενων µυκητοκτόνων και εντοµοκτόνων φαρµάκων
που βαρύνουν το Υπουργείο.

:

Tακτικός Προϋπολογισµός, Ειδικός Φορέας 39/110 και ΚΑΕ 0851

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας
Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) eprocurement.gov.gr
Το υπ΄αριθµ. οικ.1661/127/13-01-2016 Πρωτογενές Αίτηµα µε Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 16REQ003651143 ανακαλείται

ΚΑΝΟΝΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Ξιαρχογιαννοπούλου Κων.
2. Χ.Α.

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΑΓ∆Α ΜΑΚΡΗ

