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Προµήθεια υλικών κηποτεχνίας
οικ.. έτους 2017
Τµήµατος Παρκοτεχνίας
Προϋπολογισµού 7.415,00€
πλέον Φ.Π.Α.(9.194,60€ µε Φ.Π.Α.)

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της συγγραφής :
Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η προµήθεια υλικών κηποτεχνίας µε τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας της ∆/νσης Περ/ντος &
Πρασίνου, που θα χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία νέων χώρων πρασίνου και την ανάπλαση
υπαρχόντων.
Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 7.415,00€ πλέον Φ.Π.Α.
(9.194,60€ µε Φ.Π.Α.)
Τα είδη και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιγράφονται αναλυτικά στον
Ενδεικτικό Προϋπολογισµό και την Τεχνική Περιγραφή της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισγύουσες διατάξεις.

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του N.4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών & Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».
β)Του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», εκτός των παραγράφων
1-3 του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ.10 του αρθ.209, της παρ.5 του αρθ.223,του δεύτερου
εδαφίου της παρ.2 του αρθ. 257, της παρ.7 του αρθ.265, της παρ.1 του αρθ.268 που καταργούνται µε
τον Ν.4412/16.
γ) του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους & άλλες
διατάξεις».
δ) του Ν.3681/2010 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων στη
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4412/2016.
ε) του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α 7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», εκτός της περίπτωσης β΄ της παρ.7 του
άρθ.172, της παρ.8 του αρθ. 194 και της παρ.5 του αρθ. 196, που καταργούνται µε τον Ν.4412/16.
ζ) Την Κ.Υ.Α.1153/16620/2014:Καθορισµός των προϋποθέσεων & της διαδικασίας έναρξης
λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολ/κου υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών & των
επιχειρήσεων εµπορίας του υλικού αυτού.
η) το Π.∆. 159/2014(ΦΕΚ241/Α).
θ) το Π.∆..80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 7.415,00 €
πλέον Φ.Π.Α 24%.
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου
για το οικ. έτος 2017 ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Φ.Π.Α.(€)

ΓΕΝ.
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα

1.206,00

289,44

1.495,44

35 6693.06

Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων,
λιπασµάτων

2.016,00

483,44

2.499,84

3

35 6692.15

Προµήθεια βοηθητικών υλικών
καλλιεργητικών εργασιών

1.202,50

288,60

1.491,10

4

35 6692.03

Προµήθεια πασσάλων

1.390,00

333,60

1.723,60

5

35 6692.05

Προµήθεια διακοσµητικών στοιχείων
κήπου

1.600,50

384,12

1.984,62

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

7.415,00

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

1

35 6692.01

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α∆ΑΜ

17REQ006142976
2017-05-05

1.779,60

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α.

9.194,60

. ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
β) Η Προµέτρηση Υλικών
γ) Η Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το
αντικείµενο της προµήθειας.
Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε
ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν για όλα τα είδη της µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 6ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής οικονοµικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν σε σφραγισµένο φάκελο επί
ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια
αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την
ηµεροµηνία διενέργειας της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση.
2. Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση
των όρων της παρούσας µελέτης και τους αποδέχονται πλήρως & ανεπιφύλακτα.
4. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου τρίµηνης διάρκειας.
5. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του οικονοµικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν
αφενός η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του οικονοµικού φορέα και αφετέρου οι νόµιµοι
εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσµεύουν µε την υπογραφή τους.
6. Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν Υπεύθυνη
∆ήλωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εκπροσωπούµενου.
7. Όταν πρόκειται για εταιρεία, υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση µε θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι ο εξουσιοδοτών είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος της
εταιρείας, που έχει το δικαίωµα αυτό και έχει ληφθεί απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για
την συµµετοχή τους.
8. Τεχνική προσφορά (σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης).
9. Ειδικά :
α)Για την προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα. οι συµµετέχοντες πρέπει να διαθέτουν τις
προβλεπόµενες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, άδειες παραγωγής &
εµπορίας ή εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού.
β)Για τα γεωργικά φάρµακα και λιπάσµατα οι συµµετέχοντες πρέπει να διαθέτουν τις
προβλεπόµενες άδειες εµπορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ΄ Τροφίµων.
γ)Για τα γεωργικά φάρµακα οι συµµετέχοντες πρέπει να διαθέτουν αντίγραφο της ισχύουσας
έγκρισης κυκλοφορίας στη χώρα µας, µε τον αριθµό έγκρισης και το εµπορικό όνοµα του
σκευάσµατος στο οποίο εκδόθηκε αυτή.
Aντίγραφο των παραπάνω αδειών και εγκρίσεων θα κατατίθεται µαζί µε τις προσφορές τους.
Η εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού προϋποθέτει τη σχετική εγγραφή στο επίσηµο
µητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) ώστε η επιχείρηση να
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λειτουργεί νόµιµα (σύµφωνα µε την Υ.Α. 1153/16620/2014 ,ΦΕΚ 616Β). Ο συµµετέχων ή
η συµµετέχουσα εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει ο ίδιος/η ίδια τη σχετική άδεια εµπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού (Π.Υ.) και να είναι εγγεγραµµένος/η στο αντίστοιχο επίσηµο µητρώο
του ΥΠΑΑΤ.
10. Σύµφωνα µε το Π.∆ 159/2014 (ΦΕΚ 241Α), ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωµένος
να απασχολεί στην επιχείρηση υπεύθυνο επιστήµονα (Γεωπόνο, Τεχν. Γεωπόνο) έστω και µε
µερική απασχόληση κατ’ ελάχιστον 20ώρες/εβδοµάδα για τις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις και
επιχειρήσεις εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και δύο(2) ηµέρες/εβδοµάδα για τις επιχειρήσεις
εµπορίας λιπασµάτων µε απασχόληση καθ΄όλο το ωράριο εργασίας, τα οποία πρέπει να
αποδεικνύονται µε την προσκόµιση του πίνακα προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας ή του
ΙΚΑ, καθώς και µε την προσκόµιση αντίγραφου του πτυχίου του υπεύθυνου επιστήµονα που
απασχολείται. Εάν ό ίδιος ή ο διαχειριστής έχει την παραπάνω ιδιότητα, αρκεί η προσκόµιση
αντιγράφου του πτυχίου του ως Υπεύθυνου Επιστήµονα.
11. Οικονοµική προσφορά (σε σφραγισµένο φάκελο).
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσφέρουν για όλα τα είδη µιας ή περισσοτέρων οµάδων της
µελέτης και θα διαγωνισθούν προσφέροντας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (εκφραζόµενο σε
ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό %) στην τιµή του προϋπολογισµού της µιας ή περισσοτέρων
οµάδων που συµµετέχουν.
Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνεται η αξία των υλικών, η µεταφορά, η παράδοση και
η εκφόρτωσή τους στις αποθήκες του ∆ήµου .
Όλα τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την συµµετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο ή στους αναδόχους που θα προσφέρει/ουν την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο των
ειδών κάθε οµάδας που συµµετέχει/ουν, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Υπογραφή σύµβασης-Εγγυήσεις
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός
του προβλεπόµενου χρόνου(παρ.4/αρ.105/Ν.4412-2016) για την υπογραφή του συµφωνητικού.
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης , ο προµηθευτής απαιτείται να καταθέσει
πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει
το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει εντός του προβλεπόµενου χρόνου για την υπογραφή
της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος
από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος,
ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προµήθεια, να αντικαταστήσει
ολόκληρο το είδος που τυχόν εµφανίσει ελαττώµατα, κακοτεχνία ή αδικαιολόγητη φθορά και η
οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από της
ειδοποιήσεώς του. Σε περίπτωση αµέλειας ή παράλειψης του προµηθευτή να κάνει τις πιο πάνω
ενέργειες στην ταχθείσα προθεσµία, του επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε την αξία του υλικού , η
οποία θα εκπίπτει από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, µετά την καλή ολοκλήρωση της προµήθειας επιστρέφεται στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Χρόνος παράδοσης
Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε έξι (6) µήνες από της υπογραφής της σύµβασης.
∆εν είναι υποχρεωτική η εξάντληση από το ∆ήµο ολόκληρου του ποσού της προµήθειας,
εφ’ όσον δεν προκύπτουν αντίστοιχες ανάγκες στα εν λόγω είδη.
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας .
Ενδέχεται να ζητηθεί από τον ανάδοχο να παραδώσει άµεσα το σύνολο των ειδών στην
αποθήκη του ∆ήµου, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει τα είδη µέσα σε πέντε (5) το πολύ
ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του στις εκάστοτε αποθήκες του ∆ήµου.
Η ειδοποίηση µπορεί να γίνεται ταχυδροµικά, µε fax ή ηλεκτρονικά.
Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού υποχρεούται ο προµηθευτής να δηλώσει
τηλεφωνικό αριθµό επικοινωνίας, fax & e-mail.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Yπηρεσία και την αποθήκη υποδοχής των ειδών για
την ηµεροµηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες
ηµέρες νωρίτερα.
Με κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη παραλαβής του ∆ήµου, ο προµηθευτής
υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό (∆ελτίο Αποστολής ή ∆ελτίο ΑποστολήςΤιµολόγιο ) θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία
προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκοµίστηκε.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
Κυρώσεις αναδόγου για εκπρόθεσµη παράδοση ή αντικατάσταση συµβατικών ειδών
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά µέσα στο χρόνο που ορίζει η
σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του ∆.Σ.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα
παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό , ο προµηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος (παρ.206 & 207 του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 11ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες της ∆/νσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου.
Η εκφόρτωση των υλικών θα γίνεται από το προσωπικό του προµηθευτή και µε δικά του
µέσα.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου.
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει
την σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Ν4412/2016.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν
φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται κυρώσεις µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου .

6

ΑΡΘΡΟ 13ο
Παραλαβή των ειδών

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή , ύστερα από ποσοτικό και
ποιοτικό έλεγχο που µπορεί να διενεργηθεί µε έναν ή µε όλους τους παρακάτω τρόπους ανάλογα µε
το υλικό:
α)Με µακροσκοπικό έλεγχο
β)Με µηχανική εξέταση
γ)Με πρακτική δοκιµασία
δ)Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς
προµήθεια υλικό.
Σε περίπτωση ακαταλληλότητάς τους, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
αντικαταστήσει αυτά µε άλλα που θα πληρούν τους όρους της σύµβασης, µε κάθε µέσον
και αζηµίως, εντός προθεσµίας που ορίζει η Επιτροπή Παραλαβής προµηθειών.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Τρόπος πληρωµής
H πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε την παράδοση των ειδών στην Υπηρεσία.
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή
τους µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα
δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 15ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και εκφόρτωσης, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώµατα,
χαρτόσηµα κ.λ.π., καθώς και κρατήσεις υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%, φόρος εισοδήµατος 4%, όπως και
κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. θα
βαρύνουν τον προµηθευτή.
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο.
Επίσης, ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή της δαπάνης που θα απαιτηθεί για τυχόν
εργαστηριακό έλεγχο προς διαπίστωση της καταλληλότητας των ειδών που θα προµηθεύσει,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
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ΑΡΘΡΟ 16ο
Ατυχήµατα – Ζηµιές – Ασφάλιστρα –Αποζηµιώσεις
α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΕΦΚΑ-ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο
απασχολεί.
β) Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλλει ο ανάδοχος για το προσωπικό και τα
µηχανήµατά του, συµπεριλαµβανοµένης και της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑ∆ΚΕΕ κ.λ.π.
ταµείων και η καταβολή των κάθε φύσης εκτάκτων χρηµατικών παροχών του εργατοτεχνικού
προσωπικού του ή υπό τύπου δώρου ή υπό τύπου έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης βαρύνουν
αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.
γ) Σε καµία περίπτωση δεν βαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από ατυχήµατα στο εργαζόµενο
προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται από το
προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε κατασκευές
κοινωφελών και λοιπών έργων, του αναδόχου όντως υπευθύνου αστικώς και ποινικώς για τα
ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς, ακόµη κι αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψη του,
αλλά σε τυχαίο γεγονός.
δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί προειδοποιητικές πινακίδες στις κατάλληλες θέσεις
εκφόρτωσης υλικών µε δαπάνη του, στις οποίες θα αναγράφονται οι λέξεις «∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ –
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ».

Πειραιάς,…………………..

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε.ΜΑΡΙΑΚΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝ∆. ∆ΡΙΤΣΑΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ.ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ :ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆.
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προµήθεια υλικών κηποτεχνίας
οικ.. έτους 2017
Τµήµατος Παρκοτεχνίας
Προϋπολογισµού 7.415,00 €
πλέον Φ.Π.Α. (9.194,60€ µε Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α:1η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα
K.A.35 6692.01
Προϋπολογισµού 1.206,00 € πλέον Φ.Π.Α.
CPV 03111000-2

Με την παρούσα προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα προβλέπεται να καλυφθούν οι ανάγκες
εγκατάστασης χλοοτάπητα σε κήπους του ∆. Π.
Αναλυτικότερα, θα γίνει προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα :
• Festuca arudinacea
• ∆ιχόνδρας ( Dichondra repens )
• Lolium perenne
• Μίγµατος σκιάς
που πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις και τους κανονισµούς του Π.∆. 365/2002.
Ο σπόρος πρέπει να έχει υψηλή φυτρωτική ικανότητα και βλαστική ενέργεια, να είναι
καθαρός, απαλλαγµένος σπόρων ζιζανίων, ασθενειών και παρασίτων, πιστοποιηµένος ή µε άδεια
εισαγωγής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να έχουν πρόσφατη ηµεροµηνία παραγωγής και να διατηρούνται
προφυλαγµένα από υγρασία, µε ακέραιη την αρχική εργοστασιακή συσκευασία τους και αναρτηµένη
ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής σύνθεση του σκευάσµατος.
Η δαπάνη για την προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των
1.206,00 € πλέον ΦΠΑ που θα βαρύνει τον ∆ήµο και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό
του οικ. έτους 2017 µε Κ.Α. 35 6692.01 .
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Α/Α:2η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων
K.A.35 6693.06
Προϋπολογισµού 2.016,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 24450000-3
Με την παρούσα προµήθεια γεωργικών φαρµάκων – λιπασµάτων, προβλέπεται να
καλυφθούν οι ανάγκες λίπανσης & φυτοπροστασίας του πρασίνου του ∆. Π.
Αναλυτικότερα, θα γίνει προµήθεια :
– Λιπάσµατος κρυσταλλικού, µε σύνθεση N-P-K, 20-20-20+T.E.
– Λιπάσµατος πλήρους κοκκώδους, µε σύνθεση N-P-K, 12-12-17+T.E.
– Εντοµοκτόνου σκευάσµατος µε δραστική ουσία καλιούχα άλατα λιπαρών οξέων 50,5% β/β,
σε µορφή υγρή υδατοδιαλυτή (SL)
– Μυκητοκτόνου σκευάσµατος µε δραστική ουσία fosetyl-Al 80% β/β σε µορφή βρέξιµης
σκόνης (WP).
– Μυκητοκτόνου σκευάσµατος µε δραστική ουσία propamocarb 53% β/ο-fosetyl 31% β/ο , σε
µορφή υδατικού διαλύµατος. (SL)
– Λιπάσµατος υγρού, µε σύνθεση 5-5-9+ΤΕ
– Χηλικού σιδήρου Fe(6.5%) σε υδατοδιαλυτούς κόκκους.
– Εντοµοκτόνου σκευάσµατος µε δραστική ουσία permethrin 25% β/ο σε γαλακτοποιήσιµο
σκεύασµα (EC).
– Εντοµοκτόνου σκευάσµατος µε δραστική ουσία deltamethrin 2,5% β/β σε µορφή βρέξιµης
σκόνης (WP).
– Γυαλιστικού spray φύλλων.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να έχουν πρόσφατη ηµεροµηνία παραγωγής και να διατηρούνται
µε ακέραια την αρχική εργοστασιακή τους συσκευασία στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής
σύνθεση του σκευάσµατος , προφυλαγµένα από υγρασία.
Η δαπάνη για την προµήθεια αυτή προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των 2.016,00€ πλέον
Φ.Π.Α., που θα βαρύνει το ∆ήµο και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2017
µε Κ.Α. 35 6693.06.
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Α/Α:3η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών
K.A.35 6692.15
Προϋπολογισµού 1.202,50€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 39563000-6, 39541200-8, 44144000-1, 39541100-7, 03417000-6, 14212430-3
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να καλυφθούν ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας
κατά την εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών.
Αναλυτικότερα, θα γίνει προµήθεια :
− ∆ιχτύου σκίασης πλεκτού από πολυαιθυλένιο, µε σταθεροποίηση UV για τις υπεριώδεις
ακτίνες, ποσοστού σκίασης 90%, φάρδους 3 µέτρων.
− Άγκιστρων πλαστικών για στερέωση του διχτύου σκίασης.
− Γεωϋφάσµατος µη υφαντού, πολυεστερικών ινών, σε ρολό διαστάσεων 2Χ100 µέτρα(200
τετραγωνικά µέτρα).
− Στικ υποστύλωσης φυτών µεταλλικό, πρασίνου χρώµατος, ύψους 90εκ. και 150εκ.
− Σχοινιού δεσίµατος, συνθετικoύ, σε κουβάρι 1kgr,πάχους 5mm, πράσινου χρώµατος.
− Φλοιού πεύκου (Pinus maritima), χωρίς χηµικές προσµίξεις (100% φυσικό προϊόν ), σε
µέγεθος 10-40εκ.
− Ελαφρόπετρας αποστράγγισης µεγέθους κόκκων 20-40mm περίπου.
Ο φλοιός πεύκου και η ελαφρόπετρα αποστράγγισης θα διατίθενται µε ακέραιη τη αρχική
εργοστασιακή συσκευασία τους, στην οποία θα αναγράφεται η σύνθεση του σκευάσµατος και
προφυλαγµένα από υγρασία.
Η δαπάνη για την προµήθεια αυτή προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των 1.202,50€ πλέον
Φ.Π.Α. , που θα βαρύνει το ∆ήµο και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2017
µε Κ.Α. 35 6692.15..
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Α/Α:4η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια πασσάλων
K.A.35 6692.03
Προϋπολογισµού 1.390,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 34928210-3, 34928410-5

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να καλυφθούν ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας
κατά την εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών και διαµόρφωσης περίφραξης παρτεριών.
Αναλυτικότερα, θα γίνει προµήθεια :
− Πασσάλων από εµποτισµένη ξυλεία πεύκου, αποφλοιωµένων, µε µύτη στο ένα άκρο, ίσιων,
καλής ποιότητας, σε δύο µεγέθη:
α) διαµέτρου 4εκ. – ύψους 2,00µ.
β) διαµέτρου 6εκ. – ύψους 3,00µ.
− ∆ιαχωριστικών παρτεριών από οικολογικού εµποτισµού ξυλεία πεύκης, από µισόξυλο
διαµέτρου 7εκ., σε τεµάχια µήκους 2µ. και ύψους 30εκ.
Η δαπάνη για την προµήθεια πασσάλων προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των 1.390,00€ πλέον
Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το ∆ήµο και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2017
µε Κ.Α. 35 6692.03.
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Α/Α:5η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια ∆ιακοσµητικών στοιχείων κήπου (ζαρντινιέρες, γλάστρες κ.λ.π.)
Κ.Α.35 6692.05
Προϋπολογισµού 1.600,50€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 16160000-4
Προµήθεια σε :
1)Γλάστρα πλαστική:, σε αποµίµηση terracotta , διαµέτρων 30,40,50,60 εκ .περίπου (ενδεικτική
φωτογραφία 1).

2) Πιάτο πλαστικό:, σε αποµίµηση terracota για τις παραπάνω γλάστρες.

3)Κασπώ πλαστικό ψηλό:σε χρώµα γκρί ή µπορντώ ,διαστάσεων περίπου 30-33χ30-33χ(ύψος)5560 εκ.( ενδεικτική φωτογραφία 2).

4)Πιάτο πλαστικό:κατάλληλο για το παραπάνω κασπώ.

5)Ζαρντινιέρα πλαστική: διαστάσεων περίπου 80χ35-38χ(ύψος)30-35 εκ. , σε αποµίµηση terracotta
.( ενδεικτική φωτογραφία 3).

6) Πιάτο πλαστικό : κατάλληλο για την παραπάνω ζαρντινιέρα.
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7)Ζαρντινιέρα τσιµεντένια: Ζαρντινιέρα , σχήµατος ορθογωνίου , µε διαστάσεις : µήκος 100εκ.,
πλάτος 23-25 εκ., ύψος 35-38εκ. , λευκού ή µπεζ χρώµατος, µε εξωτερική επιφάνεια µε σχέδιο δύο
οριζόντιων χαραγµένων ριγών (ενδεικτική φωτογραφία 4).

8) Γλάστρα πήλινη: Βιοµηχανικής παραγωγής, ψηµένη στους 1000oC, σιλικόνη για
αδιαβροχοποίηση και αντιπαγετική προστασία, σε µέγεθος διαστάσεων: Φ45 , Φ50 (ενδεικτική
φωτογραφία 5).

9)Πιάτο πήλινο:κατάλληλο για τις παραπάνω γλάστρες.

10) Πυθάρι : Πυθάρι πήλινο βιοµηχανικής παραγωγής , σε διαστάσεις περίπου Φ40-45εκ. &(ύψος)
55-60εκ. (ενδεικτική φωτογραφία 6).
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11) Τσιµεντένιο µπωλ µε βάση: Τσιµεντένιο µπωλ µε βάση τρίποδη, διαστάσεων κατά
προσέγγιση: διάµετρος 1µ. ,βάθος 28-30εκ., µπεζ χρώµατος, µε εξωτερική επιφάνεια µε ριγωτό
σχέδιο (ενδεικτική φωτογραφία 7).

Η δαπάνη για την προµήθεια αυτή προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των 1.600,50€ πλέον Φ.Π.Α.
που θα βαρύνει το ∆ήµο και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2017
µε Κ.Α. 35 6692.05.

Πειραιάς

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε.ΜΑΡΙΑΚΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

……………..

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑN∆. ∆ΡΙΤΣΑΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ANT.MHΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ :ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆.
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προµήθεια υλικών κηποτεχνίας
οικ.. έτους 2017
Τµήµατος Παρκοτεχνίας
Προϋπολογισµού 7.415,00 €
πλέον Φ.Π.Α., (9.194,60€ µε Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α:1η ΟΜΑ∆Α

Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα
K.A.35 6692.01
Προϋπολογισµού 1.206,00 € πλέον Φ.Π.Α.
CPV 03111000-2

Α/Α
1
2
3
4

ΕΙ∆ΟΣ
Φεστούκα Arudinacea
∆ιχόνδρα
Μίγµα σκιάς
Lolium perenne

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε κιλά)
130
10
24
30
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Α/Α:2η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων
K.A.35 6693.06
Προϋπολογισµού 2.016,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 24450000-3

A/A

ΕΙ∆ΟΣ

Λίπασµα κρυσταλλικό 20-201 20+ΤΕ
Λίπασµα σύνθετο κοκκώδες +ΤΕ
2

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
συσκευασία
50
2 κιλών
συσκευασία
20
25 κιλών

συσκ. 250cc
Εντοµοκτόνο σκεύασµα µε
δραστική ουσία καλιούχα άλατα
3 λιπαρών οξέων 50,5% β/β(SL)
Μυκητοκτόνο σκεύασµα µε
συσκ. 100gr.
δραστική ουσία fosetyl-Al 80%
β/β(WP)
4
συσκ. 100cc
Μυκητοκτόνο σκεύασµα µε
δραστική ουσία propamocarb 53%
5 β/ο-fosetyl 31% (SL)
συσκ. 500ml
6 Λίπασµα υγρό+ΤΕ
συσκ.50γρ.
7 Χηλικός σίδηρος
Εντοµοκτόνο σκεύασµα µε
συσκ.80ml
δραστική ουσία permethrin 25% β/ο
8 (EC)
Εντοµοκτόνο σκεύασµα µε
συσκ.50γρ.
δραστική ουσία deltamethrin 2,5%
9 β/β (WP)

10 Γυαλιστικό σπρέϋ φύλλων

συσκ.500ml

50

30

20

40
20
10

5

5
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Α/Α:3η ΟΜΑ∆Α

Προµήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών
K.A.35 6692.15
Προϋπολογισµού 1.202,50€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 39563000-6, 39541200-8, 44144000-1, 39541100-7, 03417000-6, 14212430-3

A/A

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

∆ίχτυ σκίασης 90%

m2

600

2

Άγκιστρο διχτύου σκίασης

τεµ.

200

3

Γεωύφασµα

m2

300

4

Στικ υποστύλωσης µεταλλικό
πράσινο ύψους 90εκ.

τεµ.

15

5

Στικ υποστύλωσης µεταλλικό
πράσινο ύψους 150εκ.

τεµ.

15

6

Σχοινί δεσίµατος συνθετικό
πάχους 5mm (κουβάρι 1kgr)

τεµ.

50

7

Φλοιός πεύκου 10-40
εκ.(σάκος 80lt)

τεµ.

10

8

Ελαφρόπετρα αποστράγγισης
(σάκος 12lt)

τεµ.

20
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Α/Α:4η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια πασσάλων
K.A.35 6692.03
Προϋπολογισµού 1.390,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 34928210-3, 34928410-5

A/A

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεµ.

200

1

ΕΙ∆ΟΣ
Πάσσαλος πεύκου (ύψους 2,00µ. Χ
Φ4εκ.)

2

Πάσσαλος πεύκου (ύψους 3,00µ. Χ
Φ6εκ.)

τεµ.

80

3

∆ιαχωριστικό παρτεριών ξύλινο
ύψους 30εκ.

(τεµ. µήκους 2µ.)

30
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Α/Α:5η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια ∆ιακοσµητικών στοιχείων κήπου
Κ.Α.35 6692.05
Προϋπολογισµού 1.600,50 € πλέον Φ.Π.Α.
CPV 16160000-4

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Γλάστρα πλαστική Φ30 εκ.

10τεµ.

2

Γλάστρα πλαστική Φ40 εκ.

10τεµ.

3
4
5

Γλάστρα πλαστική Φ50 εκ.
Γλάστρα πλαστική Φ60 εκ.

10τεµ.
10τεµ.
10τεµ.

6

Πιάτο πλαστικό για τη παραπάνω γλάστρα Φ30-32

10τεµ.

7

Πιάτο πλαστικό για τη παραπάνω γλάστρα Φ37-40

10τεµ.

8

Πιάτο πλαστικό για τη παραπάνω γλάστρα Φ45-50

10τεµ.

9

Πιάτο πλαστικό για τη παραπάνω γλάστρα Φ23-25

Κασπώ πλαστικό ψηλό

10τεµ.

10

Πιάτο πλαστικό για κασπώ

10τεµ.

11

Ζαρντινιέρα πλαστική µήκους 80εκ.

10τεµ.

12

Πιάτο πλαστικό ζαρντινιέρας

10τεµ.

13

Ζαρντινιέρα τσιµεντένια µήκους 1,00µ.

5τεµ.

14

Γλάστρα πήλινη Φ45

5τεµ.

15

Γλάστρα πήλινη Φ50

5τεµ.

16

Πιάτο πήλινο Φ38-40

5τεµ.

17

Πιάτο πήλινο Φ40-42

5τεµ.

18

Πυθάρι πήλινο

19

Τσιµεντένιο µπωλ µε βάση

10τεµ.
1τεµ.

Πειραιάς,
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

……………..

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑN∆. ∆ΡΙΤΣΑΣ

Ε.ΜΑΡΙΑΚΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ :ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆.
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προµήθεια υλικών κηποτεχνίας
οικ.. έτους 2017
Τµήµατος Παρκοτεχνίας
Προϋπολογισµού 7.415,00 €
πλέον Φ.Π.Α.(9.194,60€ µε Φ.Π.Α.)

A∆ΑΜ:17REQ006142976 2017-05-05

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την παρακάτω προµήθεια υλικών κηποτεχνίας , όπως
αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή & στην
συγγραφή υποχρεώσεων των διαφόρων οµάδων ειδών ,
προϋπολογίστηκε συνολικά το ποσόν των 7.415,00 € πλέον
Φ.Π.Α.,
(9.194,60€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Συγκεκριµένα , η µελέτη προµήθειας αφορά τους εξής κωδικούς:

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Φ.Π.Α.(€)

ΓΕΝ.
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα

1.206,00

289,44

1.495,44

35 6693.06

Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων,
λιπασµάτων

2.016,00

483,84

2.499,84

3

35 6692.15

Προµήθεια βοηθητικών υλικών
καλλιεργητικών εργασιών

1.202,50

288,60

1.491,10

4

35 6692.03

Προµήθεια πασσάλων

1.390,00

333,60

1.723,60

5

35 6692.05

Προµήθεια διακοσµητικών στοιχείων
κήπου

1.600,50

384,12

1.984,62

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.

7.415,00

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

1

35 6692.01

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α.

1.779,60

9.194,60
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Αναλυτικά η προµήθεια έχει ως εξής:

Α/Α:1η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα
K.A.35 6692.01
Προϋπολογισµού 1.206,00 € πλέον Φ.Π.Α.
CPV 03111000-2

Για την προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα, όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή και στη
συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, προϋπολογίσθηκε αξία πλέον ΦΠΑ το ποσόν των 1.206,00€
(ποσόν µε Φ.Π.Α. 1.495,44€).
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής :

Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ
1 Φεστούκα Arudinacea
2 ∆ιχόνδρα
3 Μίγµα σκιάς
4 Lolium perenne

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
( €/Κιλό )
5,00
22,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε Κιλά)
130
10

6,50
6,00
ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

24
30
194

ΣΥΝΟΛΟ (€)
650,00
220,00
156,00
180,00
1.206,00 €
289,44 €
1.495,44 €
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Α/Α:2η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων
K.A.35 6693.06
Προϋπολογισµού 2.016,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 24450000-3

Για την προµήθεια γεωργικών φαρµάκων-λιπασµάτων, όπως αναφέρονται στη τεχνική
περιγραφή και στη συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, προϋπολογίσθηκε το ποσό των 2.016,00€
πλέον ΦΠΑ.(ποσόν µε Φ.Π.Α. 2499,84€).
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:

Α/Α:3η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών
K.A.35 6692.15
Προϋπολογισµού 1.202,50€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 39563000-6, 39541200-8, 44144000-1, 39541100-7, 03417000-6, 14212430-3

Για την προµήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών, όπως αναφέρονται στη
τεχνική έκθεση και στη συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογίσθηκε το ποσό των 1.202,5€ πλέον
ΦΠΑ.(1.491,10€ µε Φ.Π.Α.)
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:

Α/Α:4η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια πασσάλων
K.A.35 6692.03
Προϋπολογισµού 1.390,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 34928210-3, 34928410-5
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Για την προµήθεια πασσάλων ξύλινων, όπως αναφέρεται στη τεχνική περιγραφή και στη
συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, προϋπολογίσθηκε το ποσό των 1.390,00€ πλέον ΦΠΑ.(ποσόν
µε Φ.Π.Α. 1.723,60€).
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:
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Α/Α:5η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια ∆ιακοσµητικών στοιχείων κήπου
Κ.Α.35.6692.05
Προϋπολογισµού 1.600,50 € πλέον Φ.Π.Α.
CPV 16160000-4
Για την προµήθεια διακοσµητικών στοιχείων κήπου, όπως αναφέρονται στην τεχνική
περιγραφή και στη συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης , προϋπολογίστηκε αξία πλέον ΦΠΑ το
ποσόν των 1600,50 €.(ποσόν µε Φ.Π.Α. 1.984,62€).

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΟΝΑ∆ΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ (€)

1 Γλάστρα πλαστική Φ30 εκ.

Τεµ.

2,60

10

26,00

2 Γλάστρα πλαστική Φ40 εκ.

Τεµ.

4,70

10

47,00

3 Γλάστρα πλαστική Φ50 εκ.

Τεµ.

9,50

10

95,00

Γλάστρα πλαστική Φ60 εκ.
Πιάτο πλαστικό Φ23-25
Πιάτο πλαστικό Φ30-32
Πιάτο πλαστικό Φ37-40
Πιάτο πλαστικό Φ45-50
Κασπώ πλαστικό ψηλό

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

15,00
0,50
1,00
1,40
2,80
17,00

10
10
10
10
10
10

150,00
5,00
10,00
14,00
28,00
170,00

10 Πιάτο πλαστικό για κασπώ
Ζαρντινιέρα πλαστική
11 µήκους 80εκ.
Πιάτο πλαστικό
12 ζαρντινιέρας
Ζαρντινιέρα τσιµεντένια
13 µήκους 1,00µ.
14 Γλάστρα πήλινη Φ45
15 Γλάστρα πήλινη Φ50
16 Πιάτο πήλινο Φ38-40
17 Πιάτο πήλινο Φ40-42
18 Πυθάρι πήλινο
19 Τσιµεντένιο µπωλ µε βάση

Τεµ.

1,40

10

14,00

Τεµ.

18,00

10

180,00

Τεµ.

6,00

10

60,00

5
5
5
5
5
10
1

120,00
100,00
145,00
20,00
16,50
300,00
100,00
1.600,50
384,12
1.984,62

4
5
6
7
8
9

Τεµ.
24,00
Τεµ.
20,00
Τεµ.
29,00
Τεµ.
4,00
Τεµ.
3,30
Τεµ.
30,00
τεµ.
100,00
ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 24%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόµενες ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισµού
κάθε οµάδας της µελέτης δύνανται να αυξοµειώνονται µεταξύ των ειδών της, µέχρι του
συνολικού ποσού του προϋπολογισµού της οµάδας , ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Πειραιάς,…………………………….

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε.ΜΑΡΙΑΚΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝ∆. ∆ΡΙΤΣΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ANT. MHΛΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την
►ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
Κ.Α. 35 6692.01, 35 6693.06, 35 6692.15, 35 6692.03, 35 6692.05

Προϋπολογισµού 7.415,00€ πλέον Φ.Π.Α.
9.194,60€ µε Φ.Π.Α.
(Για τον ∆ήµο Πειραιά)
Οικ.έτος 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του (στοιχεία του προσφέροντος)
…………………………………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………….µε
έδρα…………………….Οδός………………………………….Αριθµός……………….
Τ.Κ…………..Τηλ.:……………………………Fax:………………………..Email:……………………..
ΑΦΜ………………………………∆ΟΥ………………………………

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πλατεία Κοραή 1
18535 Πειραιάς

Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων της µελέτης, που αφορά την:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

(ενδεικτικό προϋπολογισµό, τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων), καθώς και των
όρων εκτέλεσης της προµήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση της προµήθειας
προσφέροντας το ακόλουθο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιµών του
προϋπολογισµού της µελέτης πλέον Φ.Π.Α.
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ΟΜΑ∆Α 1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ
Φεστούκα Arudinacea
∆ιχόνδρα
Μίγµα σκιάς
Lolium perenne

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
( €/Κιλό )
5,00
22,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε Κιλά)
130
10

6,50
6,00

24
30

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ(%)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(πλέον Φ.Π.Α.):

1.206,00€
Αριθµητικώς:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ(πλέον Φ.Π.Α.):

Ολογράφως:
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ΟΜΑ∆Α 2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2.016,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(πλέον Φ.Π.Α.):
Αριθµητικώς:
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ(πλέον Φ.Π.Α.):

Ολογράφως:

ΟΜΑ∆Α 3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΝΙΑΙΟ
ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(€)
ΕΚΠΤΩΣΗΣ(%)

∆ίχτυ σκίασης 90%

m2

600

1,05

Άγκιστρο διχτύου σκίασης

τεµ.

200

0,30

Γεωύφασµα

m2

300

0,50
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Στικ υποστύλωσης µεταλλικό
πράσινο ύψους 90εκ.

τεµ.

15

0,90

Στικ υποστύλωσης µεταλλικό
πράσινο ύψους 150εκ.

τεµ.

15

1,60

Σχοινί δεσίµατος συνθετικό
πάχους 5mm (κουβάρι 1kgr)

τεµ.

50

2,90

Φλοιός πεύκου 10-40
εκ.(σάκος 80lt)

τεµ.

10

14,00

Ελαφρόπετρα αποστράγγισης
(σάκος 12lt)

τεµ.

20

2,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(πλέον Φ.Π.Α.):
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ(πλέον Φ.Π.Α.):

1.202,50€

Αριθµητικώς:
Ολογράφως:

ΟΜΑ∆Α 4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A
1
2

ΕΙ∆ΟΣ
Πάσσαλος πεύκου
(ύψους 2,00µ. Χ Φ4εκ.)
Πάσσαλος πεύκου
(ύψους 3,00µ. Χ Φ6εκ.)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)

τεµ.

200

2,70

τεµ.

80

6,50

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ(%)

30

3

∆ιαχωριστικό
παρτεριών ξύλινο
ύψους 30εκ.

(τεµ. µήκους
2µ.)

30

11,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(πλέον Φ.Π.Α.):

1.390,00€
Αριθµητικώς:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ(πλέον Φ.Π.Α.):

Ολογράφως:

ΟΜΑ∆Α 5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΩΝ
Γλάστρα πλαστική
Φ30 εκ.
Γλάστρα πλαστική
Φ40 εκ.
Γλάστρα πλαστική
Φ50 εκ.
Γλάστρα πλαστική
Φ60 εκ.
Πιάτο πλαστικό
Φ23-25
Πιάτο πλαστικό Φ3032
Πιάτο πλαστικό Φ3740
Πιάτο πλαστικό Φ4550
Κασπώ πλαστικό
ψηλό
Πιάτο πλαστικό για
κασπώ
Ζαρντινιέρα
πλαστική µήκους
80εκ.
Πιάτο πλαστικό
ζαρντινιέρας
Ζαρντινιέρα
τσιµεντένια µήκους
1,00µ.
Γλάστρα πήλινη Φ45

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεµ.

2,60

10

Τεµ.

4,70

10

Τεµ.

9,50

10

Τεµ.

15,00

10

Τεµ.

0,50

10

Τεµ.

1,00

10

Τεµ.

1,40

10

Τεµ.

2,80

10

Τεµ.

17,00

10

Τεµ.

1,40

10

Τεµ.

18,00

10

Τεµ.

6,00

10

Τεµ.
Τεµ.

24,00
20,00

5
5
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Γλάστρα πήλινη Φ50
Πιάτο πήλινο Φ38-40
Πιάτο πήλινο Φ40-42
Πυθάρι πήλινο
Τσιµεντένιο µπωλ µε
βάση

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

29,00
4,00
3,30
30,00

5
5
5
10

τεµ.

100,00

1

1.600,50€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(πλέον Φ.Π.Α.):
Αριθµητικώς:
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ(πλέον Φ.Π.Α.):

Ολογράφως:

Τόπος

Ηµεροµηνίa
………………….,…../……/2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ονοµατεπώνυµο,ιδιότητα,σφραγίδα,
υπογραφή

Σηµείωση για τους προσφέροντες:
Στον πίνακα προϋπολογισµού προσφοράς συµπληρώνεται µόνο η στήλη
«ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (σε ποσοστό %)»
και τα κελιά «ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ»:
Αριθµητικώς:
Ολογράφως:
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Όλες οι υπόλοιπες στήλες καθώς και η σειρά των ειδών πρέπει να παραµείνουν αµετάβλητες.
Οι προσφέροντες θα προσφέρουν για όλα τα είδη της µιας ή περισσοτέρων
οµάδων της µελέτης.
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία προσφέροντος:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Αναθέτουσα αρχή:

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ:
ΑΦΜ:

Τίτλος προµήθειας:

●Προµήθεια
υλικών
κηποτεχνίας

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ:

Οµάδα/ες

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
FAX:
e-mail:

Ηµεροµηνία:

ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡ/ΠΟΣ:
ΘΕΣΗ
ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ:

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ 1
18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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