
Σ ε λ ί δ α  | 1 

 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου                                                                                  Ver. 1.1 

 

     
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Τεχνικές Προδιαγραφές για την ∆απάνη  

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ∆απάνης  

Πρότυπο Προσφοράς  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                        

Κυριαζής Κώστας 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ 

Μυριντζής Αντώνης 

    

ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

 

Χρήστου Γιώργο 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                    

∆ΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ταχ.∆/νση : Kαραµπατζάκη/Αναπαύσεως 

Πληροφορίες    : Κυριαζής Κ. 

Τηλέφωνο         : 2421070770 

Fax                   : 2421040484 

Ε-mail              : athlitismos@doepap.gr 

∆ΑΠΑΝΗ : Προµήθεια   σπόρου-λιπασµάτων  για 
επισπορά –συντήρηση του αγωνιστικού   χώρου  των 
γηπέδων ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ, Νεάπολης ,Πορταριάς  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ :                                            

6768,3Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 

8.392,69Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

            Βόλος :19/10/2017 

  Αριθµ. Πρωτ. :13473/2332 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

∆απάνη: Προµήθεια   σπόρου-λιπασµάτων  για επισπορά του αγωνιστικού   χώρου  των 
γηπέδων ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ, Νεάπολης ,Πορταριάς  . 

Ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.-ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου ανακοινώνει προµήθεια λιπασµάτων για τις 
ανάγκες της ∆/νσης µε την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους 
ενδιαφερόµενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισµό της µελέτης που επισυνάπτεται. 

Η πρόσκληση αφορά την   Προµήθεια   σπόρου-λιπασµάτων  για επισπορά του αγωνιστικού   
χώρου  των γηπέδων ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ, Νεάπολης ,Πορταριάς  

προµήθεια λιπασµάτων  Προσφορές γίνονται δεκτές την   ∆ευτέρα 06/11/2017 &                                         
ώρα:12:00µ.µ, στη ∆/νση Αθλητισμού  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την 

ένδειξη: Προµήθεια   σπόρου-λιπασµάτων  για επισπορά του αγωνιστικού   χώρου  των 

γηπέδων ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ, Νεάπολης ,Πορταριάς   στη ∆/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 

38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της ∆απάνης  Προµήθεια   σπόρου-λιπασµάτων  για επισπορά 

του αγωνιστικού   χώρου  των γηπέδων ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ, Νεάπολης ,Πορταριάς   που 
επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό   8.392,69 µε Φ.Π.Α. Το κριτήριο για την κατακύρωση 
της δαπάνης  είναι η χαµηλότερη τιµή. 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

1. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί 
στην Υπηρεσία.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.  

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτεται .  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη.  

6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική 
ενηµερότητα και απόσπασµα ποινικού µητρώου. ( µε αιτιολογία για συµµετοχή σε 
διαγωνισµό) 

Η κατακύρωση της ∆απάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του 
N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 . 

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                      ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ 

∆απάνη: Προµήθεια   σπόρου-λιπασµάτων  για επισπορά του αγωνιστικού   χώρου  
των γηπέδων ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ, Νεάπολης ,Πορταριάς  

 Τεχνικές προδιαγραφές 

Σπόρος ψυχρόφιλης ποικιλίας Lolium perenne 450 κιλών, πρόσφατης συγκοµιδής 
απαλλαγµένου από ζιζάνια και ξένες ύλες, αναγνωρισµένου Οίκου προµήθειας 
πολλαπλασιαστικού υλικού  

 Πλήρες κοκκώδες λίπασµα 840κιλών ενδεδειγµένο για χλοοτάπητα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η ∆/νση Αθλητισµού για Προµήθεια   σπόρου-λιπασµάτων  για επισπορά του αγωνιστικού   χώρου  
των γηπέδων ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ, Νεάπολης ,Πορταριάς  

( προµήθεια), όπως αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των  8.392,69€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και όλων των νόµιµων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωµή 
του αναδόχου  - προµηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιµολογίου και εντάλµατος πληρωµής 
από το ανάλογο τµήµα του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.-ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου.  

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιµή 

Μονάδος 

Συνολική 
∆απάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

 

03121100-2 

 

 

 

24440000-0 

Σπόρος ψυχρόφιλης ποικιλίας 
Lolium perenne 450 κιλών, 
πρόσφατης συγκοµιδής 
απαλλαγµένου από ζιζάνια και 
ξένες ύλες, αναγνωρισµένου 
Οίκου προµήθειας  

Πλήρες κοκκώδες λίπασµα 
840κιλών ενδεδειγµένο για 
χλοοτάπητα 

κιλά 

 

 

 

κιλά 

630 

 

 

 

840 

6,45 

 

 

 

3,22 

 4063,50 

 

 

 

2704,80 

 

     
Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

6768,3 

     ΦΠΑ 
24% 

1.624,39 

     Σύνολο 
µε Φ.Π.Α 

8392,69 

 

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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  ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ              
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

 

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιµή 

Μονάδος 

Συνολική 
∆απάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

 

03121100-2 

 

 

 

 

24440000-0 

Σπόρος ψυχρόφιλης 
ποικιλίας Lolium perenne 
450 κιλών, πρόσφατης 
συγκοµιδής 
απαλλαγµένου από 
ζιζάνια και ξένες ύλες, 
αναγνωρισµένου Οίκου 
προµήθειας  

Πλήρες κοκκώδες 
λίπασµα κιλών 
ενδεδειγµένο για 
χλοοτάπητα 

 

κιλά 

 

 

 

 

κιλά 

630 

 

 

 

 

840 

 

 

     
Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 

     ΦΠΑ 
24% 

 

     Σύνολο 
µε Φ.Π.Α 

 

 

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. : ………………………………………………………………………. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Τα υπό προμήθεια (σπόρος,λίπασμα) είδη θα παραδοθούν  στην Δ/νση Αθλητισμού   με 

ευθύνη του προμηθευτή. 

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)                    


