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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«AΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ»
(Αριθμός αιτήματος:5415/27-03-2018)

Για την κάλυψη των επιτακτικών και έκτακτων αναγκών του, το Γ.Ν. Σερρών πρόκειται να προβεί στην
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «AΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΕΝΤΡΩΝ-ΘΑΜΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ» με τη διαδικασία της
δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη διαδικασία συλλογής προσφορών με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά
τη χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν στην Συντήρηση-Κλάδευση των δέντρων και θάμνων του
περιβάλλοντα χώρου του Γ.Ν.Σερρών. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη έργου :3.000,00 € με Φ.Π.Α.
Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές κατατεθούν έως την Παρασκευή 30/03/2018 και ώρα 14:00 μ.μ.
σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου μας, η προσφορά πρέπει
απαραιτήτως να φέρει: α) σφραγίδα και υπογραφή του παρόχου (σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,
η προσφορά θα απορριφθεί).
Στην υποβαλλόμενη προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός του αιτήματος και τα εξής
δικαιολογητικά: α)Να είναι εγγεγραμένος στην εφορία ώστε να εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών,
β)Εγγραφή στο Εμπορικό Επιμελητήριο.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει έγγραφη Υπέυθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των τοπικών
συνθηκών του χώρου προκειμένου να προβεί σε κατάθεση προσφοράς και σύναψης συμφωνητικού.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν με μέσα,υλικά,δαπάνες και προσωπικό του αναδόχου.
Η μη υποβολή των παραπάνω συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ «AΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝΘΑΜΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (ΑΥΛΙΟΥ) ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ»

-Κλάδευση - κοπή δένδρων-θάμνων , με χρήση τηλεσκοπικού καλαθοφόρου οχήματος ή οποιουδήποτε
άλλου μέσου, ανάλογα με το ύψος του δένδρου και τις συνθήκες που φύεται,χρησιμοποιώντας τον πλέον
σύγχρονο και επαγγελματικό εξοπλισμό ασφαλείας.
-Aποψίλωση όλων των παραφυάδων που βρίσκονται πλησίον των κορμών των δέντρων , κοπή όλων των
ξηρών δέντρων, και αποκομιδή αυτών.
-Κλάδευση όλων των θάμνων ώστε η κόμη τους να φαίνεται καλοσχηματισμένη και αποκομιδή των
κλαδιών.
-Σκοπός της κλάδευσης είναι η διατήρηση και η ανάδειξη του ιδιαίτερου σχήματος κάθε φυτικού
είδους.
Σύνολο δέντρων κατά παρέκκλιση 300-350
Σύνολο θάμνων κατά παρέκκλιση 100-150.
Η τεχνική κλάδευσης που θα εφαρμόζεται θα είναι ανάλογη της ηλικίας και του είδους του
δένδρου ( αειθαλές ή φυλλοβόλο ) και θα λαμβάνονται υπ’ όψιν η μορφολογία και το φυσικό του σχήμα,
Είναι απαραίτητη η αφαίρεση των παραφυάδων και γενικά όλων των ξηρών κλάδων, των κλάδων
που αναπτύσσονται προς το εσωτερικό της κόμης του δένδρου, καθώς και εκείνων που έχουν ακανόνιστη
ανάπτυξη και αλλοιώνουν το σχήμα της κόμης των δένδρων.
Με ευθύνη του αναδόχου, τα προϊόντα υλοτομίας ή κλάδευσης θα απομακρύνονται αμέσως από τον
τόπο των εργασιών ώστε οι χώροι που θα εκτελούνται οι εργασίες να διατηρούνται πάντα καθαροί.
Επιβάλλεται η λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την διάρκεια των εργασιών.
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών πρέπει να είναι
κατάλληλα εκπαιδευμένο, ειδικευμένο και πεπειραμένο.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά ειδοποιώντας την αντίστοιχη Υπηρεσία (πχ. ΔΕΗ)
για διακοπή ρεύματος σε περίπτωση που το κλάδεμα επιβάλει την λήψη του συγκεκριμένου μέτρου
ασφάλειας.
Οι κλαδευθέντες κλάδοι καθώς και τα προϊόντα κλάδευσης των δέντρων θα πρέπει να
απομακρύνονται από τους χώρους κλάδευσης άμεσα με φορτηγό και να καθαρίζεται ο παραπάνω
χώρος από τα όποια υπολείμματα της κλάδευσης (μικρά κλαδάκια, φύλλα, πριονίδια κλπ).
Έγκαιρα και τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα της κλάδευσης ή κοπής , θα πρέπει να
εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο της εργασίας, η δυνατότητα απρόσκοπτης και ασφαλούς
κλάδευσης των δέντρων (τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για την απομάκρυνση
αυτοκινήτων, τοποθέτηση ταινιών σήμανσης ,κώνων κλπ.) στο σημείο που θα πραγματοποιηθεί
κλάδευση ,σε συννενόηση με το Γ.Ν.Σερρών.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν με μέσα, υλικά, δαπάνες και προσωπικό του αναδόχου.
Προληπτικά μέτρα ασφαλείας – ατυχήματα–ζημιές – ασφαλίσεις :
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για τη σήμανση, την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο
χώρο του για τη συμμόρφωση προς τις εκάστοτε αστυνομικές, υγειονομικές διατάξεις, τους εργατικούς
νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα
απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης που σχετίζονται με τη χρήση των εργαλείων, μηχανημάτων και
μεταφορικών μέσων καθώς και ασφάλειας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των
επιβλεπόντων και παντός τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, υπέχων
μονομερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια από την μη καλή εφαρμογή τους.
Η σχετική νομοθεσία περί συνθηκών ασφάλειας στην εργασία αφορά τουλάχιστον στα: Ν.
1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’), Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α’), Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α’), Π.Δ.
395/94 (ΦΕΚ 220 Α’ – Δ. Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), Π.Δ. 88/99 (ΦΕΚ 94 Α’), ΟΔ. 2009/104/ΕΚ,

Κ.Υ.Α. 4373/1205/93 (ΦΕΚ 187 Β’), Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α’ – Δ. Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), Π.Δ.
105/95 (ΦΕΚ 67 Α’), Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34 Α’), Π.Δ. 176/05 (ΦΕΚ 227 Α’), Π.Δ.149/06
(ΦΕΚ 159 Α’), Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221 Α’ – Δ. Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), Εγκ. Υπ. Εργασίας 10406/1206-2012, Κ.Υ.Α. 15085/593/03 (ΦΕΚ 1186 Β’), Π.Δ. 31/26-1/5-2-1990 (ΦΕΚ 11 Α’), Ν.
2696/99 (ΦΕΚ 57 Α’), Π.Δ. 22/29-12-33 & Π.Δ. 17/12-1-78 (ΦΕΚ 3 Α’) και ΠΥΡ. ΔΙΑΤ.
4/2012/12 (ΦΕΚ 1346 Β’).
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες
απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε
στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ305/96.
Η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.
Το έργο της Συντήρησης -Κλάδευσης των δέντρων και θάμνων του περιβάλλοντα χώρου του Γ.Ν.Σερρών
θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 30η/04/2018.
Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση της παρούσας έρευνας αγοράς
στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Σερρών.
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