
      

                                                  
                                                                                 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ                             
                www.eof.gr
                                                                                    Χολαργός  1  -  10  - 2014

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                           Αριθ. Πρωτ.  86359        
Τμήμα : Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                    
Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 284,15562 Χολαργός                                
Τηλ. : 213 2040370 
                                          
                                                     
                                     
ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών ετήσιας 
                  συντήρησης και καθαρισμού των κήπων του ΕΟΦ ».

Ο Εθνικός  Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ),  ανακοινώνει  ότι  επιθυμεί  να αναθέσει, 
την  εκτέλεση εργασιών συντήρησης & καθαρισμού των κήπων του ΕΟΦ, επί  της 
Μεσογείων 284, Χολαργός, προϋπολογισμού (4.500,00)€, συμπ/νου Φ.Π.Α. 
Η  ανάθεση  θα  γίνει  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  και  κριτήριο 
κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  σύμφωνα  με  τις  αριθ.75376/13-8-2014 & 
84160/24-9-2014  αποφάσεις  Προέδρου  ΔΣ/ΕΟΦ  και  τις  επισυναπτόμενες 
προδιαγραφές. 
Η ανάθεση θα γίνει από την αρμόδια ετήσια Επιτροπή Κατακύρωσης του ΕΟΦ, με τη 
συγκέντρωση δύο (2) τουλάχιστον προσφορών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, σε
σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Γεν. Γραμματείας( Πρωτόκολλο) της Δ/νσης Δ/κού, 
μέχρι την Πέμπτη 9 - 10- 2014 και ώρα 15.00μ.μ.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ 
1. Γρ. Β’ Αντιπροέδρου ΔΣ/ΕΟΦ                                                                          
2. Δ/νση Δ/κού - Τμήμα Δ/κής Μέριμνας(2)                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ 
3. Επιτροπή Κατακύρωσης    
                                                                            

                                             

               

ΑΔΑ: ΩΙΞ6469Η25-3ΡΜ



                   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ & 
                              A  ΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΟΦ   
     
      
        Οι εργασίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :

• Κούρεμα χλοοτάπητα, κλάδεμα δένδρων, θάμνων, φυτικών φρακτών, 
καταπολέμηση ασθενειών, εντόμων και ζιζανίων, βασική και περιοδική 
λίπανση, σκάλισμα και καθαριότητα των κήπων.             

• Αντικατάσταση φυτών εσωτερικού & εξωτερικού χώρου και αίθριου όπου 
απαιτείται.

• Μία δεκαπενθήμερη επίσκεψη συντήρησης (2 φορές το μήνα).

• Κλάδεμα των φυτών δύο φορές το χρόνο. Διορθωτικές επεμβάσεις όταν 
απαιτείται.

• Έλεγχος,  συντήρηση και αντικατάσταση του συστήματος αυτόματου 
ποτίσματος( καλώδια, σωληνώσεις , μπεκ, προγραμματιστές), όπου 
απαιτείται.

• Φυτοπροστατευτικές παρεμβάσεις των φυτών εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου, προληπτικές την άνοιξη ή όταν διαπιστώνεται φυτοπαθολογικό ή 
εντομολογικό πρόβλημα.

• Λίπανση. Βασική μία φορά στο τέλος του χειμώνα και επιφανειακή δύο φορές 
την άνοιξη.

• Διατήρηση των χώρων συντήρησης καθαρών και χωρίς ζιζάνια.

• Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται φυτοφάρμακα, λιπάσματα και 
σακούλες καθαριότητας.

• Οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνουν και το αίθριο του 2ου ορόφου,  
      τα φυτά εσωτερικού χώρου του 2ου ορόφου ( Γραφεία Διοίκησης) , τις
      ζαρντινιέρες του 3ου  ορόφου, καθώς και αυτές εξωτερικά της εισόδου - 
      εξόδου από την πλευρά της 17ης Νοεμβρίου.

• Οι εργασίες συντήρησης θα βεβαιώνονται με την υποβολή 15πενθήμερου 
            δελτίου συντήρησης από τον ανάδοχο/ συντηρητή προς το αρμόδιο Τμήμα 
            Δ/κης Μέριμνας, το οποίο θα βεβαιώνει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.
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