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ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΤΙΤΛΟΣ:

Παροχή Υπηρεσιών Κλαδέματος Υψηλών
και Καρποφόρων Δέντρων

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:

Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 62.07.05.0001

CPV:
NUTS:

77341000-2
ΕL302

Σπύρου Μουστακλή 23,
14144, Ίλιον
Τηλ.2102323163
Email: contact@parkotritsis.gr

505/15-6-2021

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 59.400,00 €
ΦΠΑ 24%:

14.256,00 €

ΣΥΝΟΛΟ:

73.656,00 €

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Σ ΥΝ ΟΠΤΙ ΚΟΥ ΔΙΑΓ ΩΝΙ Σ Μ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠ ΙΛΟ ΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Μ Ε ΚΡΙΤ ΗΡΙ Ο
ΑΝΑΘΕ Σ ΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟ Ν ΣΥ ΜΦΕ Ρ ΟΥ ΣΑ Α ΠΟ
Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Π Ο Ψ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο ΡΑ ( Μ Ο Ν Ο Β Α Σ Ε Ι Τ Ι Μ Η Σ )

Ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας προκηρύσσει την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου για την:
«Παροχή Υπηρεσιών Κλαδέματος Υψηλών και Καρποφόρων Δέντρων εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου
Αντώνης Τρίτσης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 73.656,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 28-06-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00
π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.parkotritsis.gr
(επιλογή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.
1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
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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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία
3. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
4. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, κάθε υποψήφιος ανάδοχός καλείται να καταθέσει τα παρακάτω:
Α. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕ Γεωπόνου ή Δασολόγου του συμμετέχοντος και άδεια άσκησης
επαγγέλματος σε ισχύ, εφόσον είναι γεωτεχνικός. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος
γεωπόνος ή δασολόγος πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/86 , του συνεργάτη του, γεωπόνου ή δασολόγου, ότι δέχεται να συνεργαστεί μαζί του,
για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, εφ΄ όσον αναδειχθεί μειοδότης.
Β. Κατάλληλα έγγραφα (πιστοποιητικά ), σε ισχύ, τουλάχιστον δύο ( 2 ) ατόμων του προσωπικού του,
που θα πιστοποιείται ότι έχουν εκπαιδευτεί σε ασφάλεια εργασιών σε ύψος ( όπως στην εκτίμηση
κινδύνου , στα μέσα συλλογικής και ατομικής προστασίας, σε τεχνικέ ς πρόσβασης και ασφάλισης
πιστοποιημένων αγκυρώσεων , στη χρήση κάθετων σχοινιών ασφάλειας κ.α ). Σε περίπτωση κατά την
οποία ο συμμετέχων δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, θα πρέπει να προσκομίσει τα ανάλογα
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έγγραφα και υπεύθυνές δηλώσεις των ατόμων που θα συνεργαστεί που έχουν την εκπαίδευση αυτή ,
ότι δέχονται να συνεργαστούν μαζί του για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.
Γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, υπογεγραμμένη , με την οποία θα δηλώνεται ότι για την άρτια
και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών θα διατίθεται από τον ανάδοχο, κατ΄ ελάχιστον ο παρακάτω
εξοπλισμός.
- Ένα ( 1 ) ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα με δυνατότητα ανύψωσης έως 16 m ή μεγαλύτερο
- Ένα ( 1 ) ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα με δυνατότητα ανύψωσης έως 18 m ή μεγαλύτερο
- Ένα ( 1 ) φορτηγό γερανοφόρο με αρπάγη κατάλληλο για την αποκομιδή των προϊόντων κοπής
- Ένα ( 1 ) μικρό φορτηγό ( μικτού βάρους έως 3,5 tn ) με ανατροπή για την αποκομιδή και την
μεταφορά των προϊόντων κοπής .
- Ένα ( 1 ) φορτωτή τύπου Bob-Cat για την αποκομιδή και την διασπορά των προϊόντων κοπής
- Ένα ( 1 ) τροχήλατο θρυμματιστή κλαδιών με ικανότητα θρυμματισμού κλαδιών διαμέτρου 100 mm
ή μεγαλύτερου
Δ. Δικαιολογητικά για τα ανυψωτικά καλαθοφόρα μηχανήματα και τον φορτωτή τύπου BobCat
- Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ ( απλό φωτοαντίγραφο ).
- Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανήματος (Μ.Ε )
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας
- Αντίγραφο άδειας χειριστή
Ε. Δικαιολογητικά για το γερανοφόρο φορτηγό με αρπάγη και το φορτηγό με ανατροπή
- Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ ( απλό φωτοαντίγραφο )
- Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας
- ΚΤΕΟ
- Αντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδηγού
ΣΤ. Δικαιολογητικά για τον Θρυμματιστή κλαδιών
- Τεχνικά φυλλάδια ( Prospectus ) που θα αναγράφεται ο τύπος και ο κυβισμός του κινητήρα και ότι η
μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό είναι 100 mm ή μεγαλύτερη. Στην περίπτωση που ο
προσφέρων δεν διαθέτει τον ζητούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό πρέπει να υποβάλει με την
προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, των συνεργατών του, ψηφιακά υπογεγραμμένη,
που θα του παρέχουν τον παραπάνω μηχανολογικό εξοπλισμό, ότι δέ χονται να συνεργαστούν μαζί
του, για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, εφ΄ όσον αναδειχθεί μειοδ ότης. Εάν ο ζητούμενος
μηχανολογικός εξοπλισμός είναι ιδιόκτητος, το αναφέρει ρητά στη σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/86.
Ζ. Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων.
Η. Ο συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων κατά
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να υποβάλει φωτοτυπημένο αντίγραφο του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του
τριπλάσιου προϋπολογισμού της διακήρυξης χωρίς τον ΦΠΑ.
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Θ. Μία τουλάχιστον σύμβαση και βεβαίωση καλής εκτέλεσης ανάλογων εργασιών από δημόσιο ή
ιδιωτικό φορέα.
Ι. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη με την οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους διακήρυξης και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υ πηρεσιών είναι σύμφωνες
με τις τεχνικές προδιαγραφές και όλα τα αναφερόμενα της παρούσας διακήρυξης. Η μη κατάθεση
των ανωτέρω αποδεικτικών συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.
5. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να
συμμορφώνονται και να καταθέσουν με την τεχνική προσφορά τους τα κάτωθι πιστοποιητικά:
•

Πιστοποιητικό ISO 9001 εν ισχύ για τη διασφάλιση ποιότητας ή άλλο αντίστοιχο.

•
Πιστοποιητικό ISO 14001 εν ισχύ για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλον τικής διαχείρισής
ή άλλο αντίστοιχο.
•
Πιστοποιητικό ISO 45001 εν ισχύ για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία ή άλλο
αντίστοιχο.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν πεδίο εφαρμογής εργασίες αντίστοιχες με αυτές
που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες, από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Για την υλοποίησή της υπηρεσίας έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ.πρωτ.:
-

τη με αριθμό 23/20-5-2021 απόφαση έγκρισης του Δ.Σ. για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κλαδέματος υψηλών και καρποφόρων δέντρων και
για τους όρους της διακήρυξης (ΑΔΑ: Ψ0ΨΕ465ΧΞΚ-ΕΩΜ),

-

τη με αριθμό 08/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φ.Δ. σχετικά με τις τεχνικές
προδιαγραφές για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ »,

-

το με αριθμό πρωτοκόλλου 499./14.-6-2021 πρωτογενές αίτημα, με το οποίο αποτυπώνεται
και η ανάγκη παροχής υπηρεσιών για τις εργασίες κλαδέματος υψηλών και καρποφόρων
δέντρων του Μητροπολιτικού Πάρκου “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” (ΑΔΑΜ: 21REQ008760694),

-

τη με αριθμό πρωτοκόλλου 504/14-6-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της εν λόγω
υπηρεσίας (ΑΔΑ: 6Γ4Σ465ΧΞΚ-Γ3Θ, ΑΔΑΜ: 21REQ008761025),

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
signed by STAVROS ZOGRAFAKIS
STAVROS ZOGRAFAKIS Digitally
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