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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428835-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Γεωργικές υπηρεσίες
2022/S 150-428835

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 11855
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mando@aua.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2105294870
Φαξ:  +30 2105294880
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www2.aua.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΝΘΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»
Αριθμός αναφοράς: 770/01.08.2022

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
77100000 Γεωργικές υπηρεσίες

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

05/08/2022 S150
https://ted.europa.eu/TED

1 / 4

mailto:mando@aua.gr
https://www2.aua.gr
www.promitheus.gov.gr




EE/S S150
05/08/2022
428835-2022-EL

2 / 4

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση και ο καθαρισμός των κήπων του εργαστηρίου Δενδροκομίας, 
(Δενδροκομείο), του εργαστηρίου Ανθοκομίας (Ανθοκομείο) και του εργαστηρίου Αμπελουργίας (Αμπελώνας).
Συγκεκριμένα, αφορά το βοτάνισμα και τον καθαρισμό των κήπων, την φυτοπροστασία (συμπεριλαμβανομένων 
των δέντρων, των θάμνων και των αμπελιών), το κλάδεμα υπαρχόντων δένδρων-θάμνων, τον καθαρισμό των 
χώρων πρασίνου, την εκρίζωση δέντρων, τη διαμόρφωση του εδάφους (φρεζάρισμα), την λίπανση, τον έλεγχο 
του αρδευτικού συστήματος και διάφορες υποστηρικτικές εργασίες (επιδιόρθωση συστημάτων υποστύλωσης και 
άρδευσης, τρυγητός, βάψιμο θερμοκηπίου για σκίαση τους θερινούς μήνες κα) για την πλήρη συντήρηση των 
κήπων. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η απομάκρυνση της παρεδάφιας βλάστησης, όλων των κομμένων 
κλαδιών, των προϊόντων βοτανίσματος και εκρίζωσης, των ξηρών δένδρων-φυτών και όλων των πλεοναζόντων 
υλικών (φύλλα, χαρτιά, κλπ. άχρηστα αντικείμενα), που θα προκύπτουν από τον καθαρισμό

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241 935.48 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση και ο καθαρισμός των κήπων του εργαστηρίου Δενδροκομίας, 
(Δενδροκομείο), του εργαστηρίου Ανθοκομίας (Ανθοκομείο) και του εργαστηρίου Αμπελουργίας (Αμπελώνας).
Συγκεκριμένα, αφορά το βοτάνισμα και τον καθαρισμό των κήπων, την φυτοπροστασία (συμπεριλαμβανομένων 
των δέντρων, των θάμνων και των αμπελιών), το κλάδεμα υπαρχόντων δένδρων-θάμνων, τον καθαρισμό των 
χώρων πρασίνου, την εκρίζωση δέντρων, τη διαμόρφωση του εδάφους (φρεζάρισμα), την λίπανση, τον έλεγχο 
του αρδευτικού συστήματος και διάφορες υποστηρικτικές εργασίες (επιδιόρθωση συστημάτων υποστύλωσης και 
άρδευσης, τρυγητός, βάψιμο θερμοκηπίου για σκίαση τους θερινούς μήνες κα) για την πλήρη συντήρηση των 
κήπων. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η απομάκρυνση της παρεδάφιας βλάστησης, όλων των κομμένων 
κλαδιών, των προϊόντων βοτανίσματος και εκρίζωσης, των ξηρών δένδρων-φυτών και όλων των πλεοναζόντων 
υλικών (φύλλα, χαρτιά, κλπ. άχρηστα αντικείμενα), που θα προκύπτουν από τον καθαρισμό των κήπων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
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III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 26/09/2022
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 29/09/2022
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 

05/08/2022 S150
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4





EE/S S150
05/08/2022
428835-2022-EL

4 / 4

προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/08/2022
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