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ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΛΙΑ, ΤΠΟΣΡΟΠΙΚΧΝ ΦΤΣΧΝ & ΑΜΠΔΛΟΤ

ΑΔΑ: Ψ6Ξ4ΟΞ3Μ-ΡΥΞ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Υανιά, 27-05-2016
Αριθμ. Πρωη.: 810

Πληροφορίες: κ. Κ. Καμπάκη & Π. Καλεντάκη
Τηλέφωνο: 2821083431 & 2810-302318
Fax: 28210 93963 & 2810-245858

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
Σν Ιλζηηηνχην Ειηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ θαη Ακπέινπ, ηνπ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ «ΔΗΜΗΣΡΑ» αλαθνηλψλεη φηη ηε Σρίηη 07-06-2015 θαη ψξα
12:00 π.μ (ιήμε πξνζεζκίαο παξάδνζεο πξνζθνξψλ ζηα γξαθεία ηνπ, ζηε Λεσθφξν
Κσλ. Καξακαλιή, ζέζε Αγξνθήπην Υαλίσλ), ζα δηεμαρζεί πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο
δηαγσληζκφο ζχκθσλα κε ηελ Αξηζκ. Πξση.: 809/27-05-2016 (ΑΓΑ: Φ7ΧΝΟΞ3ΜΥΓΣ) απφθαζε ηεο Δ/ληξηαο, γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θπηεηψλ ησλ θηεκάησλ ηνπ
Ιλζηηηνχηνπ.
Η ζσνολική δαπάνη δεν θα σπερβαίνει ηις 7.000,00€ ζσμπεριλαμβανομένοσ
ηοσ Φ.Π.Α.
ΠΛΑΝΟ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΣΔΙΧΝ
1. Καηαπνιέκεζε δηδαλίσλ ζε 100 ζηξέκκαηα ειαηψλσλ έσο 30 Ινπλίνπ ζηηο
πεξηνρέο Υξπζνπεγήο θαη Νεξνθνχξνπ Υαλίσλ .
2. πληήξεζε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ θαη πεξίθξαμεο ζε 100 ζηξέκκαηα ειαηψλσλ έσο
30 Ινπλίνπ θαη επαλέιεγρνο εληφο Ινπιίνπ (πιηθά ηλζηηηνχηνπ) ζηηο πεξηνρέο
Υξπζνπεγήο θαη Νεξνθνχξνπ Υαλίσλ .
3. Κιαδνθάζαξνο θαη θαηαζηξνθή θιαδηψλ 1.100 ειαηνδέληξσλ (55 ζηξέκκαηα)
(250 ςεθαδφκελα), έσο 31 επηεκβξίνπ.
4. Οθηψ δνισκαηηθνί ςεθαζκνί δαθνπξνζηαζίαο κε επηλψηην ςεθαζηήξα ζε 500
δέληξα (250 ςεθαδφκελα) ( 25 ζηξέκκαηα) ζε εκεξνκελία πνπ ζα ππνδεηρζεί
ζχκθσλα κε νδεγίεο Ιλζηηηνχηνπ ζηηο πεξηνρέο Υξπζνπεγήο θαη Νεξνθνχξνπ
Υαλίσλ .
5. Δχν Υαιθνχρνη ςεθαζκνί θάιπςεο ζε 700 δέληξα (35 ζηξέκκαηα)
ζε
εκεξνκελία πνπ ζα ππνδεηρζεί ζχκθσλα κε νδεγίεο Ιλζηηηνχηνπ ζηηο πεξηνρέο
Υξπζνπεγήο θαη Νεξνθνχξνπ Υαλίσλ .
6. Φχηεπζε θαη ππνζηχισζε 20 δελδξπιιίσλ θαη εγθαηάζηαζε αξδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο
έσο 30 Ινπλίνπ ζηελ πεξηνρή Νεξνθνχξνπ
Υαλίσλ (πιηθά
Ιλζηηηνχηνπ).
1. ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ:
 Σα εξγαηηθά, ηα κεηαθνξηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ε αζθάιηζε ησλ
εξγαηνηερληθψλ ζα επηβαξχλεη ηνλ εξγνιάβν
 Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο
εξγαζίεο (θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία θξηζεί αλαγθαία απφ ηνλ/ηελ αλάδνρν)
θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ θαη ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη.
ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ, 73100 ΧΑΝΙΑ , ΤΗΛ.: 28210 83472, FAX: 28210 93963 , E-mail: admin@nagref-cha.gr

ΑΔΑ: Ψ6Ξ4ΟΞ3Μ-ΡΥΞ
 Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζηελ Ειιεληθή γιψζζα, δηαθνξεηηθά
ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
 Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κφλν ζε Επξψ. Πξνζθνξέο ζε νπνηαδήπνηε άιιν
λφκηζκα εθηφο απφ ην επξψ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
 Ο πξνζθέξσλ εθφζνλ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ ζα
πξέπεη λα ππνβάιιεη παξαζηαηηθφ λφκηκεο εθπξνζψπεζήο ηνπ.
 Μεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
ζπλππνγξάςεη ζχκβαζε, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη εξγαζίεο
πνπ ζα παξέρεη (φπσο ζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ
πξνζθνξά), ν ρξφλνο θαη ηε ζπλνιηθή αμία.
 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Νφκνπ 412 7/2013, ν αλάδνρνο ηνπ
έξγνπ επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ 8 % επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ
ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 4% ησλ ηηκνινγίσλ αγνξάο πιηθψλ.
εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ παξαθξάηεζε αθνξά πξνθαηαβνιή θφξνπ
εηζνδήκαηνο θαη ζπκςεθίδεηαη θαηά ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ
πξνκεζεπηή.
 Η δαπάλε ζπληήξεζεο ησλ θπηεηψλ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ
Λεηηνπξγηθψλ ηνπ Ι.ΕΛ.Τ.Α. – Υαλίσλ.
 Η πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ βεβαίσζε ηεο
Επηηξνπή Παξαιαβψλ ηνπ
Σ.Α.Λ.Α.Φ. (ππνγξάθνληαο ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ παξαιαβήο έξγνπ) θαη κε ηε
πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηελ νπνία ζα
αλαγξάθεηαη φηη ε ρνξήγεζε αθνξά είζπξαμε απφ θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο,
χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ην Λνγηζηήξην ηνπ ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΣΡΑ» Υαλίσλ. ηε
πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη έδξα ρψξα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο
(ελδνθνηλνηηθή ζπλαιιαγή), ζα πξέπεη λα εθδψζεη ηηκνιφγην κε ΦΠΑ, δεδνκέλνπ
φηη ε εξγαζία παξέρεηαη ζηελ Ειιάδα.
2. ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Η επίζθεςή ζαο ζηα θηήκαηά καο, ζα βνεζήζεη αθελφο λα ιάβεηε γλψζε ηεο
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηδηαηηεξνηήησλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη αθεηέξνπ γηα λα
ζπληαρζεί ε νηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά.
Γηα θάζε πιεξνθνξία ή επίζθεςε είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο (Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ψξα 8:00-14:00 κ.κ.), (σπεύθσνος: Γρ Γεώργιος
Κοσμπούρης, ηηλ.: 28210 83431).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο φζν αθνξά ηα δηαδηθαζηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξείηε
λα απεπζχλεζηε ζηα ηειέθσλα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ: 2810 302318, 2810 302300, 2810
240986 (σπεύθσνη κ. Π. Καλενηάκη).
3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Ο/Η αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζέιζεη κεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο λα ππνγξάςεη
ηε ζρεηηθή ζχκβαζε.
3. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
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ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.
4. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Η επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειψλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε
ππεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα.
5. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ππνβάιινληαη
ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα (ζπλ.1, 2, 3, ) θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε έλαλ εληαίν
ζθξαγηζκέλν θάθειν είηε ηδηνρείξσο είηε κε ηαρπκεηαθνξά θαη ζα αλαγξάθνληαη νη
παξαθάησ ελδείμεηο:
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ :
ηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ :
Επσλπκία: ....................................................................................................
Δηεχζπλζε: ...................................................................................................
Αξηζκφ ηειεθψλνπ: ........................................................ (Είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν)
e-mail:..................................................................... (Είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν)
Γηα ην Δηαγσληζκφ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΣΕΙΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ Ι.ΕΛ.Τ.Α. – ΥΑΝΙΑ.»
Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ ηεο Δηαθήξπμεο: 810/27-05-2016
Σφπνο/Δηεχζπλζε Καηάζεζεο ή απνζηνιήο πξνζθνξψλ: Λεσθφξνο Κσλ. Καξακαλιή,
Αγξνθήπην, Σ.Κ. 73100, Υαληά.
ΠΡΟΟΥΗ !!! Να ΜΗΝ αποζθραγιζθεί από ηην Σατσδρομική Τπηρεζία & ηο Πρωηόκολλο.

Οη πξνζθνξέο πνπ κπνξεί λα θαηαηεζνχλ, ή λα ζηαινχλ κε ηαρπδξνκείν, ζα πξέπεη λα
έρνπλ παξαδνζεί κέρξη ηελ νξηζκέλε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα. Πξνζθνξέο πνπ
ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο.

θαη ζα πεξηιακβάλεη δχν επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο:
α) θάθεινο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ»,
β) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα
ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ α, β, γ.
Σα ζτέδια ηων ζσνημμένων ενηύπων (ζσν.1, 2, 3, ) κπνξνχλ λα ην αλαδεηήζνπλ
ζηελ ζειίδα ηνπ ΙΕΛΤΑ http://www.nagref-cha.gr (λέα πξνθεξχμεηο) ή κπνξνχλ λα
απεπζχλνληαη ζηε κα. Καλενηάκη Παπαδιώ, ηηλ. 2810-302318.
α). ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο θάθεινο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ» ζα πεξηιακβάλεη ηηο Τπεχζπλεο Δειψζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα
ζπλεκκέλα ζηε δηαθήξπμε ππνδείγκαηα (ζπλ.1), (ζπλ 2).
β). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
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Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλα ην έληππν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο γηα ηελ αγνξά ησλ πιηθψλ θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ επηζπλάπηεηαη
ζηε δηαθήξπμε (ζπλ. 3).
6. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Η απνζθξάγηζε θαη ε ππνγξαθή ησλ παξαζηαηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ''δεκφζηα'' απφ
ηελ Επηηξνπή Πξνκεζεηψλ, Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκψλ, Μηζζψζεσλ θαη Αμηφινγεο
Πξνζθνξψλ, έηνπο 2016, ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Ειηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ θαη Ακπέινπ, ηελ
Σρίηη 07 Ιοσνίοσ και ώρα 12:00μ.μ. ζηα γξαθεία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ζηα Υαληά.
7. ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Η απφθαζε θαηαθχξσζεο απφ ηελ Δ/ληξηα, γίλεηαη ζην/ε δηαγσληδφκελν/ε πνπ
πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ/ηεο είλαη απνδεθηή κε βάζε
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο
ηηκή.
8. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη 7.000,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Η εμφθιεζε ζα γίλεη κεηά ηελ έθδνζε θαη πξνζθφκηζε
ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (αζθαιηζηηθή θαη
θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) ζε ζπλελλφεζε κε ην ινγηζηήξην ηνπ Ι.ΕΛ.Τ.Α. ΣΑ Υαληά.
9. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Η αλάξηεζε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζα γίλεη γηα δηάζηεκα 10 ημερολογιακών
ημερών ζην Δηαχγεηα, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ (www.elgo.gr), ηνπ
Ιλζηηηνχηνπ www.nagref-cha.gr, ζην Δήκν Υαλίσλ θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ
Ιλζηηηνχηνπ ζηα Υαληά.
10. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζα γίλνληαη δεθηέο μόνο ζηη
γραμμαηεία ηνπ Ι.ΕΛ.Τ.Α. (Λεσθφξνο Κσλ. Καξακαλιή, Αγξνθήπην, Σ.Κ. 73100,
Υαληά) κέρξη θαη ηελ Σρίηη 07 Ιοσνίοσ 2016 και ώρα 12.00μ.μ.
Η Δηεπζχληξηα
Δξ Αλαζηαζία Σζαγθαξάθνπ
Σαθηηθή Εξεπλήηξηα
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(ζσν.1)
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς:
Ινζηιηούηο Δλιάς, Τποηροπικών Φσηών και Αμπέλοσ,
για ηον διαγωνιζμό «Α.Π.:810/27-05-2016, ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΣΔΙΧΝ - ΥΑΝΙΑ»
Ο/Η (φλνκα)
Επψλπκν
Όλνκα & επψλπκν παηέξα
Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:

:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
1. Δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
6 ηνπ Π.Δ. 118/2007.
2. Δελ ηειψ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο (πεξίπησζε 2
εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Δ. 118/2007).
3. Δελ ηειψ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ή εηδηθή
εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο.
4. Είκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο κνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
5. Είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικα κνπ θαηά
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη.............................................
6. Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα.
Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΤΑ
(ππνγξαθή)

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ, 73100 ΧΑΝΙΑ , ΤΗΛ.: 28210 83472, FAX: 28210 93963 , E-mail:

admin@nagref-cha.gr

ΑΔΑ: Ψ6Ξ4ΟΞ3Μ-ΡΥΞ
(ζπλ.2)
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Προς:
Ινζηιηούηο Δλιάς, Τποηροπικών Φσηών και Αμπέλοσ,
για ηον διαγωνιζμό «Α.Π.:810/27-05-2016, ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΣΔΙΧΝ - ΥΑΝΙΑ»

ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΣΗΛΔΦΧΝΟ
FAX
E-MAIL
AΦΜ
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία είλαη αιεζή.

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΤΑ
(ππνγξαθή)

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ, 73100 ΧΑΝΙΑ , ΤΗΛ.: 28210 83472, FAX: 28210 93963 , E-mail:

admin@nagref-cha.gr

ΑΔΑ: Ψ6Ξ4ΟΞ3Μ-ΡΥΞ
(ζσν.3)
Προς:
Ινζηιηούηο Δλιάς, Τποηροπικών Φσηών και Αμπέλοσ,
για ηον διαγωνιζμό «Α.Π.:810/27-05-2016, ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΣΔΙΧΝ - ΥΑΝΙΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο/Η (φλνκα)
:
Επψλπκν
:
Όλνκα & επψλπκν παηέξα :
Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο :
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
:
Σφπνο γέλλεζεο
:
Σφπνο θαηνηθίαο
:
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :
σνολική
ηιμή
Υωρίς
Φ.Π.Α.

ΔΡΓΑΙΔ/ΤΛΙΚΑ

Φ.Π.Α. 23%

σνολική
ηιμή
με Φ.Π.Α.

1. Καηαπνιέκεζε δηδαλίσλ ζε 100 ζηξέκκαηα
ειαηψλσλ έσο 30 Ινπλίνπ ζηηο πεξηνρέο
Υξπζνπεγήο θαη Νεξνθνχξνπ Υαλίσλ
2. πληήξεζε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ θαη
πεξίθξαμεο ζε 100 ζηξέκκαηα έσο 30
Ινπλίνπ θαη επαλέιεγρνο εληφο Ινπιίνπ (πιηθά
Ιλζηηηνχηνπ) ζηηο πεξηνρέο Υξπζνπεγήο θαη
Νεξνθνχξνπ Υαλίσλ
3. Κιαδνθάζαξνο θαη θαηαζηξνθή θιαδηψλ
1.100 ειαηνδέληξσλ (55 ζηξέκκαηα) έσο 31
επηεκβξίνπ ζηηο πεξηνρέο Υξπζνπεγήο θαη
Νεξνθνχξνπ Υαλίσλ
4. Οθηψ
δνισκαηηθνί
ςεθαζκνί
δαθνπξνζηαζίαο κε επηλψηην ςεθαζηήξα ζε
500
δέληξα
(250
ςεθαδφκελα)
(25
ζηξέκκαηα)
ζε
εκεξνκελία
πνπ
ζα
ππνδεηρζεί ζχκθσλα κε νδεγίεο Ιλζηηηνχηνπ
ζηηο πεξηνρέο Υξπζνπεγήο θαη Νεξνθνχξνπ
Υαλίσλ
5. Δχν Υαιθνχρνη ςεθαζκνί θάιπςεο ζε 700
δέληξα (35 ζηέκκαηα) ζε εκεξνκελία πνπ ζα
ππνδεηρζεί ζχκθσλα κε νδεγίεο Ιλζηηηνχηνπ
ζηηο πεξηνρέο Υξπζνπεγήο θαη Νεξνθνχξνπ
Υαλίσλ
6. Φχηεπζε θαη ππνζηχισζε 20 δελδξπιιίσλ
θαη εγθαηάζηαζε αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
έσο 30 Ινπλίνπ ζηελ πεξηνρή Νεξνθνχξνπ
Υαλίσλ (πιηθά Ιλζηηηνχηνπ).

ΤΝΟΛΑ
Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΤΑ
(ππνγξαθή – ζθξαγίδα)

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ, 73100 ΧΑΝΙΑ , ΤΗΛ.: 28210 83472, FAX: 28210 93963 , E-mail:

admin@nagref-cha.gr

