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Δένδρα (03452000-3), Ζιζανιοκτόνα (24453000-4),
Διάφορα λιπάσματα (24440000-0), Χώμα (14212400-4),
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Περίληψη: Διακήρυξη πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων,
φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων,
λιπασμάτων κτλ» 2014, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών».
3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους».
4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
5) Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία
89/665 Ε.Ο.Κ.». (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97).
6) Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ».
7) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2014 με Κ.Α.
15.6692.01, 15.6693.01, 15.6693.02, 15.6693.03 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού και Κ.Α. 35.6692.01, 35.6692.02, 35.6693.01, 35.6693.02, 35.6693.03
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
8) Τις υπ΄ αριθμ 31/2014 και 34/2014 αποφάσεις του ΔΣ των Δ/σεων Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού και Περιβάλλοντος & Πρασίνου περί έγκριση διενέργειας προμηθειών.
9) Την 145/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης.
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Προκηρύσσουμε
Πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά
πακέτο, για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο ενδεικτικό
προϋπολογισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και για τα δύο πακέτα, για τη
συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε πακέτου. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το
σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε πακέτου.
O διαγωνισμός αφορά την προμήθεια διαφόρων ειδών, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν όσες είναι
απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος
άλλου του ίδιου πακέτου.
Τονίζεται ότι θα αναλωθεί από το ποσό αυτό όσο απαιτηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες που θα
προκύψουν, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστάται δέσμευση του δήμου να καταβάλλει το συνολικό
ποσό στον ανάδοχο.
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 2ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 7ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο -- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Δράμας την 21η Μαΐου 2014 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα
γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών και Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι 21 Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα στην αίθουσα της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Δημαρχείο 2ος όροφος.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, σύμφωνα
με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93.
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2. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της
γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), με την υποβολή σχετικής αίτησης
εντός προθεσμίας μιάς (1) εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως
επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε να
έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που
θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που
παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το
γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές
κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Δράμας στη διεύθυνση: www.dimosdramas.gr.
3. Δικαιούμενοι συμμετοχής
1.
2.
3.
4.

Φυσικά Πρόσωπα
Νομικά Πρόσωπα
Συνεταιρισμοί
Ενώσεις Προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)

4.Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης τραπέζης για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών του
πακέτου (με ΦΠΑ).
Β. Κατά περίπτωση:
1). ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Α/Α

1.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος
από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ.
60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από
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Α/Α

3.

4.

5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει
ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης( τόσο
για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.

2). ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής
του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται
από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ.
60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό)
κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
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3). ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς
πολίτες» αντίστοιχα. Ειδικότερα:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει
ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
1.

2.

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας,
στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ, Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού, κλπ.
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου
της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης ή ΓΕΜΗ, Τμήμα Εμπορίου –
Τουρισμού, κλπ.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές,
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες
εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

4). ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του
διαγωνιζομένου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων
δημοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του καταστατικού
του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε
επίσημα αντίγραφα.

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 ή
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.

3.

4.

5.

6.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί νόμιμα.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (
τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό)
κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού

5). ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
Ένωση / Κοινοπραξία
Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προμηθευτών που
αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. ή παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή
εξωτερικού.

Γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή
τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Δ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν,
μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής
του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Ε. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους
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προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί
να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
ΣΤ.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
- Ατομικές επιχειρήσεις
επιδεικνύουν μόνον το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή
αντίστοιχο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

Ζ. Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως
γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να
συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση.
Η. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 δηλώνοντας ότι:
1. τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
2. ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη ή σύμφωνα με τις
ενδείξεις των υπηρεσιών.
3. ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης συγγραφής υποχρεώσεων της προμήθειας
και συμφωνούν με αυτούς
Θ. Επιπλέον, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού κατά περίπτωση να προσκομίσουν:
1. Για το πακέτο Β1 ( προμήθεια φυτοπροστατευτικό υλικού) την απαραίτητη άδεια εμπορίας
φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σε ισχύ) (Π.Δ. 2/2012, ΦΕΚΑ΄ 2/13-1-2012)
2. Για το πακέτο Β2 (προμήθεια λιπασμάτων) την απαραίτητη άδεια εμπορίας λιπασμάτων τύπου
Α’ ή Β’ που έχει εκδοθεί από το Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. της έδρας της επιχείρησής του.
3. Για το πακέτο Α1 (προμήθεια σπόρων γκαζόν, φυταρίων, θάμνων, δένδρων ) όλες τις
απαραίτητες άδειες εμπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού του Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.
της έδρας της επιχείρησής του.
ΑΡΘΡΟ 2ο -- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
Α. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά
σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο), ο οποίος θα φέρει
τις εξής ενδείξεις:
1). Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
2). Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
3). Ο αριθμός της διακήρυξης
4). Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5). Τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές
Β. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα:
α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά
β) η εγγύηση συμμετοχής
γ) η οικονομική προσφορά τοποθετείται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως
φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Γ. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Δ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη.
Ε. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
ΣΤ. Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο των πακέτων του διαγωνισμού.
2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις
Α. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
Β. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Γ. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισμού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις
που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία που ζητήθηκαν.
3. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται
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υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους
προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
4. Τιμή προσφοράς
Α. Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το
Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
διακήρυξη.
Β. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Γ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται
ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για
ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Δ. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που
υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε
μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο.
Ε. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του κάθε πακέτου και όχι στις
τιμές των μερών.
ΣΤ. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά.
5. Υποβολή Προσφορών
Α. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ
Τ.Κ: 66 100, ΔΡΑΜΑ
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 21η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
π.μ. απ΄ ευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία
κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει
την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
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6. Εγγυήσεις
Α. Οι εγγυήσεις (Παράρτημα Α) εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα
στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Β. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος
για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του κάθε πακέτου
με το ΦΠΑ ήτοι ποσού 1.994,84 € για το Πακέτο Α & 1.070,45 € για το Πακέτο Β.
Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

x.
xi.

xii.

Η ημερομηνία έκδοσης
Ο εκδότης
Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Δράμας)
Ο αριθμός της εγγύησης
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
Η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
Η σχετική διακήρυξη και η ημερομηνία του διαγωνισμού
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως
Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης,
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου
Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρονική
ισχύ 150 ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών του άρθρου 2.5 και επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο
εκδόθηκε, με την κατάθεση από τον διαγωνιζόμενο της εγγύησης καλής εκτέλεσης
Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το
διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη.
Γ.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να
προσέλθουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης του αποτελέσματος
του διαγωνισμού για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των
ειδών του κάθε πακέτου μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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Δ. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα
της παρούσης διακήρυξης.
Ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την τελική βεβαίωση παραλαβής
της προμήθειας.
ΣΤ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

7. Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών. Ο
Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας
του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 3ο -- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
Προμηθειών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω
διαδικασία:
Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή
όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται,
αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την
αξιολόγηση αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.
2. Αξιολόγηση Προσφορών
Α. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:
1). Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης,
2). Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,
3). Η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.
Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η
οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες.
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Β. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο,
εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης.
Γ. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους
όρους της διακήρυξης.
Δ. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Ε. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις
από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Ενστάσεις
Α. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1). Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης
μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής
των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
2). Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ'
αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του
διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.
Β. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ
της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 4ο -- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Κριτήριο κατάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής του κάθε πακέτου, για το σύνολο των
απαιτουμένων ειδών, αποκλειόμενης προσφοράς που θα αναφέρεται μόνο σε μέρος αυτών. Ανάδοχος
θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη μικρότερη προσφορά στο σύνολο του κάθε πακέτου, χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη πιθανές διαφορές ανά υλικό.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Σε περίπτωση απόλυτα ίσης προσφοράς, η κατάταξη θα γίνει με κλήρωση, παρουσία των
διαγωνιζομένων με τις ίσες προσφορές.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης
για οποιαδήποτε λόγο.
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ΑΡΘΡΟ 5ο -- ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Τόπος παράδοσης και τρόπος παράδοσης των υλικών
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με την επιθυμία του Δήμου
και η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και η
φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή.
2. Παραλαβή των υλικών
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα
αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου του κάθε πακέτου. Η παραλαβή των
υλικών θα γίνεται τμηματικά.
3. Τρόπος πληρωμής
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στην υπηρεσία των
ποσοτήτων και των ειδών των υλικών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Η καταβολή θα γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων
κρατήσεων.
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόροι κτλ κατά το χρόνο του διαγωνισμού, τα
έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 6ο -- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 1, ΤΚ 66 100 Δράμα από τον
αρμόδιο υπάλληλο κύριο Μιλτιάδη Μελιάδη, τηλέφωνο: 2521-350630 και fax 2521-350748.

ΑΡΘΡΟ 7ο -- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια καθημερινή νομαρχιακή
εφημερίδα του Νομού.
Η περίληψη διακήρυξης επιπλέον θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο του Δήμου Δράμας (πίνακας
ανακοινώσεων), θα σταλεί στο επιμελητήριο, θα αναρτηθεί στο «ΚΗΜΔΣ», στην ιστοσελίδα του
Δήμου και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» .
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Δράμα, 09 Μαΐου 2014
Ο Δήμαρχος Δράμας

Κυριάκος Χαρακίδης
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Παράρτημα Α

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ______________________________________
Κατάστημα _____________________________________________
Ημερομηνία Έκδοσης _____________________________________
Ευρώ __________________________________________________
Προς: ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
66100 Δράμα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. _____________ ΕΥΡΩ _______ , ___

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των
……………………….………..…ευρώ (…………..…,00 ευρώ) υπέρ τ……........................................
Δ/νση....................................................................................... για τη συμμετοχή τ……. στον
διενεργούμενο διαγωνισμό της ................................................................... για την Προμήθεια σπόρων,
φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων,
λιπασμάτων κτλ (Πακέτο / Πακέτα Νο __________) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 26281 / 2014
Διακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ….. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη
συμμετοχή τ….. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την … (τουλάχιστον 150 ημέρες από την επόμενη του διαγωνισμού).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

15

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ______________________________________
Κατάστημα _____________________________________________
Ημερομηνία Έκδοσης _____________________________________
Ευρώ __________________________________________________
Προς: ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
66100 Δράμα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ___________ ΕΥΡΩ _______ , ___

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των
...........................................ευρώ, (………,00 ευρώ) υπέρ τ….……………………………… Δ/νση
..................................................................................... για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
συνολικής αξίας ………………………… για την Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων,
οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
(Πακέτο / Πακέτα Νο __________).
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. …..εν λόγω που απορρέουν από την καλή
εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σε μας.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος
(μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ»
Προϋπολογισμός: 61.305,74 € (με ΦΠΑ)
Κ.Α. 15.6692.01, 15.6693.01, 15.6693.02, 15.6693.03 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού
Κ.Α. 35.6692.01, 35.6692.02, 35.6693.01, 35.6693.02, 35.6693.03 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &
Πρασίνου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2014
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των
οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών
Ο.Τ.Α. υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί
κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
1. Η πίστωση για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πράσινου θα επιβαρύνει τους κωδικούς:






Κ.Α. 35.6692.01 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων και φυταρίων» του προϋπολογισμού 2014
του Δήμου Δράμας με συνολικό ποσό 7.500,00 €
Κ.Α. 35.6692.02 με τίτλο «Προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις –
αναδασώσεις» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Δράμας με συνολικό ποσό 7.500,00 €
Κ.Α. 35.6693.01 με τίτλο «Προμήθεια φυτοφαρμάκων» του προϋπολογισμού 2014 του
Δήμου Δράμας με συνολικό ποσό 1.000,00 €
Κ.Α. 35.6693.02 με τίτλο «Προμήθεια λιπασμάτων» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου
Δράμας με συνολικό ποσό 3.000,00 €
Κ.Α. 35.6693.03 με τίτλο «Προμήθεια οργανικού υλικού εμπλουτισμού κηπευτικού
χώματος (τύρφη)» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Δράμας με συνολικό ποσό
7.500,00 €

2. Η πίστωση για την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού θα επιβαρύνει
τους κωδικούς :





Κ.Α. 15.6692.01 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου
Δράμας με συνολικό ποσό 7.500,00 €
Κ.Α. 15.6693.01 με τίτλο «Προμήθεια φυτοφαρμάκων» του προϋπολογισμού 2014 του
Δήμου Δράμας με συνολικό ποσό 7.500,00 €
Κ.Α. 15.6693.02 με τίτλο «Προμήθεια λιπασμάτων» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου
Δράμας με συνολικό ποσό 10.000,00 €
Κ.Α. 15.6693.03 με τίτλο «Προμήθεια κηπευτικού χώματος (μίλι)» του προϋπολογισμού
2014 του Δήμου Δράμας με συνολικό ποσό 10.00,00 €
ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
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ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :
α. η διακήρυξη
β. η τεχνική περιγραφή
γ. η συγγραφή υποχρεώσεων
δ. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης
ΑΡΘΡΟ 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις
τεχνικές προδιαγραφές ) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή
επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και η
φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών
θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τις παραγγελίες των Δ/νσεων Περιβάλλοντος & Πρασίνου και
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ως χρόνος τελικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών ορίζεται η 31-12-2014.
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Εάν η παραλαβή των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την προσφορά του
προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με
τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 9: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης της
διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών.
ΑΡΘΡΟ 10: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α με την αριθμ. 15/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός
του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με την
έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α., ύστερα από τη σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου παραλαβής του
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Δράμα, 25 Απριλίου 2014
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
& Πολιτισμού

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Λαζαρίδης Λάζαρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
_______________________
Η συντάξασα

Ταχταλή Σοφία
Τεχνολόγος Γεωπόνος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2014
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Προϋπολογισμός: 26.448,84 € (µε Φ.Π.Α.)
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Προϋπολογισμός: 34.856,90 € (µε Φ.Π.Α.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, καλλωπιστικών
φυτών, θάμνων, δένδρων, τύρφης, κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, τα οποία
θα χρησιμοποιηθούν σε σπορά, φυτεύσεις και φροντίδα υφιστάμενων χώρων πρασίνου σε διάφορα
σημεία του Δήμου Δράμας καθώς και σε αθλητικούς χώρους.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας βάσει του προϋπολογισμού της ανέρχεται στο ποσό των:
1. 22.868,00 € (26.448,84 ευρώ µε Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού του
οικ. έτους 2014 με κωδικούς Κ.Α. 35.6692.01, Κ.Α. 35.6692.02, Κ.Α. 35.6693.01, Κ.Α.
35.6693.02 και Κ.Α. 35.6693.03 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
2. 30.130,00 € (34.856,90 ευρώ µε Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού του
οικ. έτους 2014 με κωδικούς Κ.Α. 15.6692.01, 15.6693.01, 15.6693.02, 15.6693.03 της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
CPV:
03111000-2 (Σπόροι)
03451000-6 (Φυτά)
03452000-3 (Δένδρα)
24453000-4 (Ζιζανιοκτόνα)
24440000-0 (Διάφορα λιπάσματα)
09112200-9 (Τύρφη)
24452000-7 (Εντομοκτόνο)
14212400-4 (Χώμα)
Θεωρήθηκε 25/04/2014
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
& Πολιτισμού

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Λαζαρίδης Λάζαρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
__________________________
Η συντάξασα

Ταχταλή Σοφία
Τεχνολόγος Γεωπόνος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ






Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι
απαλλαγμένα από ιούς και ασθένειες.
Όλα τα σκευάσματα (εκτός τύρφη και μίλι) θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ άδεια
κυκλοφορίας.
Οι συσκευασίες θα είναι καλά συντηρημένες, στεγνές, χωρίς φθορές.
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει τμηματικά κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας.
Ενώ οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται παρακάτω.

ΠΑΚΕΤΟ Α
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΑΡΙΩΝ
1Α. ΣΠΟΡΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Πολυειδικό μίγμα σπόρων, κυρίως ψυχρόφιλων ειδών. Μίγμα που καλύπτει τις ανάγκες του
τόπου μας, με έντονο πράσινο χρωματισμό και κατά τη χειμερινή περίοδο. Θα αποτελείται από
:
- Festuca sp. 60-75%, κατάλληλο είδος για σκιερά, αμμώδη, άγονα εδάφη. Είναι το είδος το
οποίο λόγω εκατοστιαίας αναλογίας δίνει τα κυριότερα χαρακτηριστικά του μίγματος.
- Poa pratensis 10-20%, είδος κατάλληλο για ψυχρές περιοχές και εδάφη αλκαλικά κακής
στραγγίσεως, γόνιμα και λεπτής υφής, με άφθονο φωτισμό.
- Lolium perenne 10-20%, έχει ταχύτητα στο φύτρωμα και την εγκατάσταση και αντέχει στο
πάτημα.
Οι περιεχόμενες ποικιλίες των ειδών πρέπει να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά (υφή,
πυκνότητα, χρώμα, κλπ.)
Η προσαρμογή του μίγματος και η δυνατότητα αναπτύξεως στα εδαφοκλιματικά δεδομένα της
περιοχής μας να είναι εξασφαλισμένα.
1Β. ΜΙΚΡΟΦΥΤΑ- ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
Τα φυτά πρέπει να είναι καλά γλαστρωμένα με καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος μέσα
στην γλάστρα ή στον δίσκο σποράς και όχι με μπάλα χώματος και απαλλαγμένα από ασθένειες.
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1Γ. ΘΑΜΝΟΙ
Οι θάμνοι πρέπει να είναι καλά γλαστρωμένοι και όχι να είναι με μπάλα χώματος μέσα στην
γλάστρα, με καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος μέσα σε γλάστρα 3 λίτρων ή 0,60 m ύψος
και απαλλαγμένοι από ασθένειες.
1Δ. ΔΕΝΔΡΑ
Τα δένδρα πρέπει να είναι καλά γλαστρωμένα και όχι να είναι με μπάλα χώματος μέσα στην
γλάστρα, με καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. Σε ανάπτυξη να έχουν περίμετρο κορμού
6/8 cm ή ύψος 1,80 – 2,00 m και απαλλαγμένα από ασθένειες.

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΤΥΡΦΗ ) & ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ (ΜΙΛΙ)
2Α. ΞΑΝΘΗ ΤΥΡΦΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ
Με τα απαραίτητα στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις (περίπου N 400 mg/lit,
P2O5 260 mg/lit, K2O 300 mg/lit, MgO mg/lit και PH 5, 5 – 6, 5. Σε συσκευασία των 200lt (ο
τύπος της οποίας θα δηλώνεται). Μεσαίας δομής, να είναι απαλλαγμένη από τέφρα, ορυκτό
έδαφος, τεμάχια ξύλων και λοιπά ξένα υλικά.
Χρήση: φυτεύσεις μικρόφυτων, μεταφυτεύσεις δένδρων και θάμνων. Τα παραπάνω στοιχεία
θα αναφέρονται στην συσκευασία.

2Β. ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ (ΜΙΛΙ)
Η προμήθεια αφορά μίλι κηπόχωμα ύλη ποταμού για κηπευτική χρήση. Φυσική πλυμένη άμμος
από ποτάμι, απαλλαγμένη από τυχόν υπολείματα και από οτιδήποτε μπορεί να βλάψει την
ανάπτυξη των ριζών των φυτών. Βοηθά στον αερισμό του ριζικού συστήματος. Εξασφαλίζει
την κατάλληλη υγρασία και βελτιώνει τη δομή του εδαφικού μείγματος.
Παρακαλούμε στους σχετικούς όρους να επισημανθεί ότι οι ποσότητες είναι ενδεικτικές ότι θα
απορροφηθούν όσες πραγματικά απαιτηθούν και ότι είναι δυνατή η αυξομείωση ενός είδους
έναντι άλλου στα πλαίσια του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος.

ΠΑΚΕΤΟ Β’
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
1Α. ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ
Μη εκλεκτικό, διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο, σε μορφή υδατικού διαλύματος, για την
καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών
ζιζανίων και ξυλωδών φυτών. Εγγυημένη δραστική ουσία: κατάλληλη για χλοοτάπητα.
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1Β. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΠΥΡΕΘΡΙΝΟΕΙΔΕΣ
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και
μασητικών εντόμων. Εγγυημένη δραστική ουσία: κατάλληλη για χλοοτάπητα.
1Γ. ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ
Διασυστηματικό μυοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Εγγυημένη δραστική
ουσία: κατάλληλη για χλοοτάπητα.
1Δ. ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΑΔΙ
Διαβρέκτης από οργανικό προσκολιτικό, κατάλληλο για τη βελτίωση της προσκολλητικής και
διαβρεκτικής ικανότητας του ψεκαστικού υγρού. Εγγυημένη δραστική ουσία: κατάλληλη για
χλοοτάπητα.
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
2Α. ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 12Ν-12Ρ-17Κ+2Μg+TE
Το λίπασμα θα έχει σύνθετη κοκκώδης μορφή, με σταθερή χημική σύνθεση κάθε κόκκου,
υψηλή διαλυτότητα και περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία. Λόγω της σύνθεσής του είναι ιδανικό
για τη λίπανση καλλωπιστικών φυτών και χλοοτάπητες. Σε συσκευασία των 25kg.
2Β. ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 15Ν-15Ρ-15Κ
Το λίπασμα θα έχει σύνθετη κοκκώδη μορφή, με σταθερή χημική σύνθεση κάθε κόκκου, υψηλή
διαλυτότητα και αφομοιωσιμότητα. Ο τύπος αυτός του λιπάσματος εξυπηρετεί τις ανάγκες για
βασική λίπανση. Σε συσκευασία των 25kg.
2Γ. ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΙΤΡΙΝΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 33,5-0-0 ή 34,5-0-0
Η περιεκτικότητά του σε Ν είναι 33,5% ή 34,5% αντίστοιχα. Το λίπασμα θα έχει κοκκώδη
μορφή, υψηλή διαλυτότητα και αφομοιωσιμότητα. Ο τύπος αυτός του λιπάσματος εξυπηρετεί
ανάγκες για επιφανειακή λίπανση. Σε συσκευασία των 40kg.
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
& Πολιτισμού

25/04/2014
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Λαζαρίδης Λάζαρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
______________________________
Η συντάξασα
Ταχταλή Σοφία
Τεχνολόγος Γεωπόνος
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΚΕΤΟ Α
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΑΡΙΩΝ (Κ.Α. 15.6692.01, Κ.Α. 35.6692.01) ΚΑΙ
ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ (Κ.Α. 35.6692.02)

Α/Α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας €

Σύνολο €

1Α. ΣΠΟΡΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

1.

ΜΙΓΜΑ ΓΚΑΖΟΝ /
ΣΠΟΡΟΙ
1. Δ/νση
Κοινωνικής
Προστασίας,
1320
Κιλά
Παιδείας &
Πολιτισμού
2. Δ/νση
Περιβάλλοντος
250
& Πρασίνου
1Β. ΜΙΚΡΟΦΥΤΑ – ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΟΙΞΗΣ

5,00

6.600,00

1.250,00

2.

ΠΑΝΣΕΣ

Τεμάχια

1770

0,50

885,00

3.

ΔΙΜΟΡΦΟΘΗΚΗ

Τεμάχια

440

2,00

880,00

4.

ΠΕΤΟΥΝΙΑ

Τεμάχια

1934

0,50

967,00

5.

ΝΤΑΛΙΑ

Τεμάχια

880

1,00

880,00

6.

ΜΟΛΟΧΑ

Τεμάχια

355

2,50

887,50

7.

ΣΕΡΦΙΝΙΑ

Τεμάχια

355

2,50

887,50

1Γ. ΘΑΜΝΟΙ
8.

ΔΑΦΝΟΚΕΡΑΣΟ

Τεμάχια

65

6,00

390,00

9.

ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Τεμάχια

80

5,00

400,00

10.

Τεμάχια

65

6,00

390,00
390,00

Τεμάχια

65
80

6,00

12.

ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ
ΝΑΝΑ
ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ

5,00

400,00

13.

ΜΕΤΡΟΣΙΔΗΡΟΣ

Τεμάχια

50

8,00

400,00

14.

ΛΕΒΑΝΤΑ

Τεμάχια

110

2,50

275,00

11.

Τεμάχια

25

Δ. ΔΕΝΔΡΑ
15.

ΣΦΕΝΔΑΜΙ

Τεμάχια

16

40,00

640,00

16.

ΣΟΦΟΡΑ

Τεμάχια

12

50,00

600,00

17.

ΦΩΤΙΝΙΑ

Τεμάχια

20

40,00

800,00

18.

ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ
ΜΑΝΟΛΙΑ
ΜΕΓΑΝΘΗΣ
ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΑ

Τεμάχια

20

40,00

800,00

Τεμάχια

11

50,00

550,00

Τεμάχια

15

40,00

600,00

19.
20.

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

19.872,00

Φ.Π.Α. 13%

2.583,36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22.455,36

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΥΡΦΗ) -- Κ.Α. 35.6693.03
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ (ΜΙΛΙ)-- Κ.Α. 15.6693.03

Α/Α

Είδος

ΞΑΝΘΗ ΤΥΡΦΗ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ
ΜΙΛΙ
ΚΗΠΟΧΩΜΑ -2.
ΥΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
1.

Τιμή
Μονάδας €

Μονάδα

Ποσότητα

Σύνολο €

200 Λίτρα

304

20,00

6.080,00

Κυβικά

540

15,00

8.100,00
14.180,00

Φ.Π.Α. 23%

3.261,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17.441,40

ΠΑΚΕΤΟΥ Α
Πακέτο Α1 -- Προμήθεια Σπόρων, Φυταρίων και Δενδρυλλίων για
Δενδροφυτεύσεις & Αναδασώσεις
Πακέτο Α2 -- Προμήθεια Οργανικού Υλικού (Τύρφη) και Κηπευτικό Χώμα
(Μίλι)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Α (με ΦΠΑ)

22.455,36
17.441,40
39.896,76
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ΠΑΚΕΤΟ Β
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -- Κ.Α. 15.6693.01 & Κ.Α.
35.6693.01

Α/Α

Είδος

Μονάδα

1.

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ
1. Δ/νση
Κοινωνικής
Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισμού
2. Δ/νση
Περιβάλλοντος
& Πρασίνου

Λίτρα

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΠΥΡΕΘΡΙΝΟΕΙΔΕΣ
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΛΑΔΙ

2.
3.
4.

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας €

300
6,00

145

Σύνολο €

1.800,00

870,00

Λίτρα

60

40,00

2.400,00

Λίτρα

25

80,00

2.000,00

Λίτρα

30

15,00

450,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

7.520,00

Φ.Π.Α. 13%

977,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.497,60

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ -- Κ.Α. 15.6693.02 & Κ.Α. 35.6693.02

Α/Α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

25 κιλά
Συσκευασία

150

Τιμή
Μονάδας €

Σύνολο €

ΛΙΠΑΣΜΑ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ

12Ν-12Ρ17Κ+2Mg+TE
1. Δ/νση
1.

2.
3.

Κοινωνικής
Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισμού
2. Δ/νση
Περιβάλλοντος
&Πρασίνου
ΛΙΠΑΣΜΑ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ

15Ν-15Ρ-15Κ
ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΙΤΡΙΚΗ
ΑΜΜΩΝΙΑ

18,00

147

2.700,00

2.646,00

25 κιλά
συσκευασία

150

20,00

3.000,00

40 κιλά

140

22,00

3.080,00
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33,5-0-0
ή
34,5-0-0

συσκευασία

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

11.426,00

Φ.Π.Α. 13%

1.485,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.911,38

ΠΑΚΕΤΟΥ B
Πακέτο Β1 -- Προμήθεια Φυτοπροστατευτικού Υλικού

8.497,60

Πακέτο Β2 -- Προμήθεια Λιπασμάτων

12.911,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Β (με ΦΠΑ)

21.408,98

Θεωρήθηκε

25/04/2014

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
& Πολιτισμού

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Λαζαρίδης Λάζαρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
___________________________
Η συντάξασα

Ταχταλή Σοφία
Τεχνολόγος Γεωπόνος
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πακέτο Α
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Πακέτο Α1 - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων και δενδρυλλίων για δενδροφύτευσες – αναδάσωσης
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΡΙΘ/ΚΩΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

Κιλά

1570

_________ €

______________________

__________ €

1.

ΜΙΓΜΑ ΓΚΑΖΟΝ

2.

ΠΑΝΣΕΣ

Τεμάχια

1770

_________ €

______________________

__________ €

3.

ΔΙΜΟΡΦΟΘΗΚΗ

Τεμάχια

440

_________ €

______________________

__________ €

4.

ΠΕΤΟΥΝΙΑ

Τεμάχια

1934

_________ €

______________________

__________ €

5.

ΝΤΑΛΙΑ

Τεμάχια

880

_________ €

______________________

__________ €
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6.

ΜΟΛΟΧΑ

Τεμάχια

355

_________ €

______________________

__________ €

7.

ΣΕΡΦΙΝΙΑ

Τεμάχια

355

_________ €

______________________

__________ €

8.

ΔΑΦΝΟΚΕΡΑΣΟ

Τεμάχια

65

_________ €

______________________

__________ €

9.

ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Τεμάχια

80

_________ €

______________________

__________ €

10. ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ

Τεμάχια

65

_________ €

______________________

__________ €

11. ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ ΝΑΝΑ

Τεμάχια

65

_________ €

______________________

__________ €

12. ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ

Τεμάχια

80

_________ €

______________________

__________ €

13. ΜΕΤΡΟΣΙΔΗΡΟΣ

Τεμάχια

50

_________ €

______________________

__________ €

14. ΛΕΒΑΝΤΑ

Τεμάχια

110

_________ €

______________________

__________ €

15. ΣΦΕΝΔΑΜΙ

Τεμάχια

16

_________ €

______________________

__________ €

16. ΣΟΦΟΡΑ

Τεμάχια

12

_________ €

______________________

__________ €

17. ΦΩΤΙΝΙΑ

Τεμάχια

20

_________ €

______________________

__________ €

18. ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ

Τεμάχια

20

_________ €

______________________

__________ €

19. ΜΑΝΟΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ

Τεμάχια

11

_________ €

______________________

__________ €

20. ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΑ

Τεμάχια

15

_________ €

______________________

__________ €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Πακέτο Α2 – Προμήθεια οργανικού υλικού (τύρφη) και κηπευτικού χώματος (μίλι)

Α/Α
1.
2.

ΕΙΔΟΣ
ΞΑΝΘΗ ΤΥΡΦΗ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ
ΜΙΛΙ
ΚΗΠΟΧΩΜΑ -- ΥΛΗ
ΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΡΙΘ/ΚΩΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

200 Λίτρα

304

_________ €

______________________

__________ €

Κυβικά

540
_________ €

______________________

__________ €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΚΕΤΟΥ Α
Πακέτο Α1 -- Προμήθεια Σπόρων, Φυταρίων και Δενδρυλλίων για
Δενδροφυτεύσεις & Αναδασώσεις
Πακέτο Α2 -- Προμήθεια Οργανικού Υλικού (Τύρφη) και Κηπευτικό Χώμα
(Μίλι)

ΣΥΝΟΛΟ €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Α (με ΦΠΑ)

Δράμα
/ / 2014
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πακέτο Β
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________
Πακέτο Β1 - Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού
Α/Α
1.
2.
3.
4.

ΕΙΔΟΣ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΠΥΡΕΘΡΙΝΟΕΙΔΕΣ
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΑΔΙ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΡΙΘ/ΚΩΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

Λίτρα

445

_________ €

______________________

__________ €

Λίτρα

60

_________ €

______________________

__________ €

Λίτρα

25

_________ €

______________________

__________ €

Λίτρα

30

_________ €

______________________

__________ €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Πακέτο Β2 – Προμήθεια λιπασμάτων
Α/Α
1.
2.
3.

ΕΙΔΟΣ
ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
12Ν-12Ρ-17Κ+2Mg+TE
ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
15Ν-15Ρ-15Κ
ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΙΤΡΙΚΗ
ΑΜΜΩΝΙΑ
33,5-0-0 ή 34,5-0-0

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
25 κιλά
συσκευασία
25 κιλά
συσκευασία
40 κιλά
συσκευασία

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΡΙΘ/ΚΩΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

297

___________ €

______________________

__________ €

150

___________ €

______________________

__________ €

____________ €

______________________

__________ €

140

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΚΕΤΟΥ B

ΣΥΝΟΛΟ €

Πακέτο Β1 -- Προμήθεια Φυτοπροστατευτικού Υλικού
Πακέτο Β2 -- Προμήθεια Λιπασμάτων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Β (με ΦΠΑ)
Δράμα
/ / 2014
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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