ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κέρκυρα, 22/07/2020
Αρ. πρωτ.: 1273/5.0

Η Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, όπως αυτή περιγράφεται στο ΦΕΚ305ΑΑΠ/19.12.2018, η οποία
περιλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεωτικές εργασίες :

1. κόψιμο γκαζόν
2. κλάδεμα – καθάρισμα φυτών
3. κλάδεμα – καθάρισμα & απομάκρυνση των προϊόντων κλαδέματος των δένδρων
εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κέρκυρας
4. ράντισμα όταν απαιτείται
5. βασική και εποχιακή λίπανση του γκαζόν, των λουλουδιών και δένδρων
6. καθάρισμα από χόρτα ρείθρων πεζοδρομίων – νησίδων και περίφραξης και όλων
των χώρων της Λιμενικής Ζώνης εν γένει
7. επισκευές υφιστάμενων βλαβών και επίβλεψη καλής λειτουργίας – συντήρηση
δικτύου αυτόματου ποτίσματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των
απαιτούμενων υλικών και εξαρτημάτων για τη σωστή λειτουργία του
αναφέρεται ότι η συνολική έκταση πρασίνου – παρτεριών είναι περίπου 12.000μ² και
το μήκος των ρείθρων των πεζοδρομίων – νησίδων είναι περίπου 5.300 μ. αναλυτικά οι
χώροι προσδιορίζονται παρακάτω :

•
•
•
•
•
•
•

ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ (Παλαιός Επιβατικός Σταθμός), ΣΥΜΠ. ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ ΚΑΙ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Α.Τ.Ε.
ΧΩΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ – ΧΗΜΕΙΟΥ – ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΑΡΤΕΡΙΑ & ΝΗΣΙΔΕΣ ΕΝΤΟΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ
ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΙΕΩΝ ΜΑΝΔΟΥΚΙΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ θα πρέπει :

1. Να είναι οι ίδιοι Γεωπόνοι ή στην περίπτωση κατά την οποία θα συνεργάζονται
με γεωπόνο, θα επιβλέπει κάθε εργασία και θα προσκομίζεται αρμοδίως
θεωρημένη Υ.Δ. του γεωπόνου για την αποδοχή της συνεργασίας
2. Να διαθέτουν το κατάλληλο συνεργείο και να προσκομίζεται αρμοδίως
θεωρημένη Υ.Δ. του προσφέροντος στην οποία θα αναφέρεται ονομαστικά ή
Ομάδα Έργου η οποία θα εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες μία (1) φορά την
εβδομάδα κατ’ ελάχιστον
3. Να διαθέτουν τον κατάλληλο ιδιόκτητο εξοπλισμό (χορτοκοπτικά, μηχανή
γκαζόν ή τρακτέρ κοπής χλοοτάπητα, μπορντουροκόπτη, αλυσοπρίονα,
εξαεριστήρα γκαζόν, λιπασματοδιανομέα, φορτηγό αυτοκίνητο για τη μεταφορά
όλων των υλικών απόρριψης) και να προσκομίζεται αρμοδίως θεωρημένη Υ.Δ.
του προσφέροντος, στην οποία θα αναφέρονται τα μηχανήματα που διατίθενται
για το έργο και επιπλέον θα δηλώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας τους, άδειες
κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια και ΚΤΕΟ σε ισχύ, τα οποία και θα
επισυνάπτονται
Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επιπλέον να δηλώσουν με αρμοδίως θεωρημένη Υ.Δ. ότι:

1. Προ της λίπανσης θα ενημερώνεται η Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
εγγράφως ώστε να παρίσταται κατά τη διαδικασία της λίπανσης
2. Τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα - Παρασκευή), και για τέσσερις (4) ώρες
ημερησίως, θα διαθέτουν έναν υπάλληλο με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος
θα αναφέρεται στην Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και θα του ανατίθενται
εργασίες που θα αφορούν τη συντήρηση του πρασίνου και των παρτεριών
Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων θα επιφέρει στον ΑΝΑΔΟΧΟ ποινική ρήτρα ύψους 100
ευρώ ανά ημέρα.

Για το σκοπό αυτό, η Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., δημοσιεύει την παρούσα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν
προσφορά μέχρι του ποσού των 16.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ποσού, ίσου με το 2% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ήτοι τριακοσίων
είκοσι ευρώ #320€#. Μετά την ανάδειξη αναδόχου και πριν την υπογραφή της

σύμβασης, η εγγύηση συμμετοχής αντικαθίστανται από τον ανάδοχο με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% του προσφερθέντος τιμήματος.
Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Οργανισμού (Πρωτόκολλο), Νέος
Επιβατικός Σταθμός – Νέο Λιμάνι Κέρκυρας, έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 και
ώρα 13:00 (ημέρα και ώρα κατάθεσης και ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.
(http://www.corfuport.gr/) και περίληψη της παρούσας θα δοθεί για δημοσίευση σε
δύο (02) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες.

