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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΤΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΙΠΑΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΔΓΑΦΟΤ  
 

Ο Δήκνο Ηξσηθήο Πφιεο Νάνπζαο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηελ αλάγθε γηα ηε θπηνπξνζηαζία θαη 

ηε βειηίσζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Δήκνπ, πξνηίζεηαη  λα πξνκεζεπηεί ηα ζθεπάζκαηα ηα νπνία 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.   

ΠΙΝΑΚΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΟΟΣΗΣΩΝ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
Α/Α ΕΘΔΟ ΜΟΝ.ΜΕΣΡ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΘΜΗ 

ΜΟΝΑΔ. 
ΔΑΠΑΝΗ cpv 

1 ΘΕΡΘΝΟ ΛΑΔΘ ΣΕΜΑΥΘΟ 
ΣΩΝ 10lit 

30 36,00 1.080,00 24452000-
7 

2 ΓΛΤΦΟΖΕΪΝΣ 36% ΣΕΜΑΥΘΟ 
ΣΩΝ 5lit 

10 26,00    260,00 24452000-
7 

3 ΥΗΛΘΚΟ ΘΔΗΡΟ 
6% 

ΣΕΜΑΥΘΟ 
ΣΩΝ 1kg 

10 25,00    250,00 24454000-
1 

4 ΣΡΘΚΛΟΠΘΡ  48% ΣΕΜΑΥΘΟ 
ΣΩΝ 500cc 

11 50,00     550,00 24451000-
0 

5 ΑΜΠΑΜΕΚΣΘΝ 1.8% ΣΕΜΑΥΘΟ 
ΣΩΝ 1lit 

5 32,00    160,00 24451000-
0 

6 ΦΟΖΕΣΘ-ΑΛ 80% ΣΕΜΑΥΘΟ 
ΣΩΝ 1lit 

5 25,00    125,00 24451000-
0 

 ΤΝΟΛΟ    2.425,00  

 ΦΠΑ 13%       315,25  

 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ     2.740,25  

        

 

 Η ζπλνιηθή αμία ηεο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ αληαιιαθηηθψλ ,πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 2.740,25€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (2.425,00 €  + 315,25 € Φ.Π.Α 13%) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 02.35.6693 
«Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνύ πιηθνύ, ιηπαζκάηωλ θαη βειηηωηηθώλ εδάθνπο» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ 
έηνπο 2015 θαη ηνλ αληίζηνηρν ηνπ έηνπο 2016. 

 Σα ζθεπάζκαηα ζα παξαδίδνληαη ζηαδηαθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο πξαζίλνπ, κόλν κεηά 
από ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εληνιή ηνπ αξκόδηνπ ππαιιήινπ. Οη πνζφηεηεο ελδέρεηαη λα απμεζνχλ ή λα 
κεησζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.   



Η  αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο θαη ν πξνκεζεπηήο ζα 
αλαδεηρζεί κεηά από ηε ζρεηηθή γλωκνδόηεζε  ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ.  

Η ζχκβαζε πνπ  ζα ππνγξαθεί ζα έρεη εηήζηα ηζρχ, κε έλαξμε ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο, ζε πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο άλεπ Φ.Π.Α.. Η παξαπάλσ εγγπεηηθή 
επηζηνιή απαηηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Δήκνπ, κε ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη, ηε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ σο πξνο ηνλ ρξφλν , ηνλ ηφπν θαη ηελ πνηφηεηα  ησλ πξνζθεξφκελσλ 
εηδψλ, κε ζθνπφ λα θαιπθζεί ε ηπρφλ δεκηά πνπ ζα ππνζηεί ε αλαζέηνπζα αξρή, εάλ θαηά ην δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ εθηέιεζή ηεο, αξλεζεί λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο ή ηηο εθπιεξψζεη πιεκκειψο. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.                        

Η ζχκβαζε δχλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη αλαδείμεσο λένπ πξνκεζεπηή,  ην αλψηαην κέρξη ηξεηο κήλεο, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη εμαληιεζεί ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα 
ζπκθσλεζεί. Η πιεξωκή γίλεηαη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξωκήο κεηά ηελ πξνζθόκηζε 
ηηκνινγίνπ. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ από ηελ δηαδηθαζία, λα 
δηαηππψζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην εηδηθό έληππν πξνζθνξάο πνπ έρεη ζπληάμεη ε ππεξεζία καο. Σφζν 
ζηνλ θάθειν φζν θαη επί ηνπ εηδηθνχ εληχπνπ πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε ππνγξαθή θαη ε ζθξαγίδα 
ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή.Oη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα 
εκπνξίαο θπηνθαξκάθσλ.              

Ωο εκεξνκελία  θαη ώξα ιήμεο παξαιαβήο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νξίδεηαη ε  Σξίηε   30 

Ινπλίνπ    2015  θαη ώξα ε 11:00 π.κ. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ ζα θέξεη  εμσηεξηθά ηελ έλδεημε “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΦΤΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ . Σν Γξ. Πξνκεζεηψλ βξίζθεηαη  ζηνλ 2
ν
 φξνθν ηνπ Δεκαξρείνπ Νάνπζαο , ζηελ 

νδφ Δεκαξρίαο 30. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ από ηελ δηαδηθαζία, λα 

δηαηππψζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην εηδηθό έληππν πξνζθνξάο πνπ έρεη ζπληάμεη ε ππεξεζία καο θαη ζαο 

επηζπλάπηνπκε. Σφζν ζηνλ θάθειν φζν θαη επί ηνπ εηδηθνχ εληχπνπ πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε 

ππνγξαθή θαη ε ζθξαγίδα ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Τπ. Πξαζίλνπ 

                                                                                                                    Μπάκπνο Νηθφιανο  

 

 

 

 


