
ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ, 35100 ΛΑΜΙΑ,  : 2231 0 81246, FAX: 2231 0 81822 E-mail : sgeb@otenet.gr 

     
ΓΔΝΙΚΗ ΓΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ   

                             

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ 

& ΦΤΣΟΓΔΝΔΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΚΡΟΓΡΤΩΝ 

 

Πληροθορίες : Αλ. Νηθνιάνπ 

                          Κ. Κξαββαξίηεο    

 

 

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

για ηην εκποίηζη ζκληρού ζιηαριού, (CPV : 03211110-7) παραγωγής 2016, έκηαζης 28,9 

ζηρεμμάηων ηοσ κηήμαηος ηοσ Σμήμαηος Ακρόδρσων». 

 

 

Σν Σκήκα Αθξφδξπσλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο & Φπηνγελεηηθψλ Πφξσλ, 

αλαθνηλψλεη φηη πξνθεξχζζεη πξφρεηξν αλνηθηφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, γηα ηελ εθπνίεζε 

ζθιεξνχ ζηηαξηνχ παξαγσγήο 2016, έθηαζεο 28,9 ζηξεκκάησλ ηνπ θηήκαηφο ηνπ, εθηηκψκελεο 

πνζφηεηαο πεξίπνπ 12.000 θηιψλ, κε ηνπο παξαθάησ φξνπο : 

 

 

ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 

1. Ο πξφρεηξνο πιεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο 

Αθξφδξπσλ, πνπ βξίζθεηαη ζην Νέν Κξίθειιν Λακίαο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηην 

Σεηάρηη 7 επηεμβρίοσ 2016 και ώρα 10:00 π.μ..  

2. Κάζε ζπκκεηέρσλ, γηα λα γίλεη δεθηφο ζην δηαγσληζκφ νθείιεη απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ λα 

θαηαζέζεη έγγξαθε θαη ζθξαγηζκέλε (θιεηζηή) νηθνλνκηθή πξνζθνξά ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ. ’ απηή πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν, ε 

δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλφ ηνπ. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη λα κελ έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. Οη πξνζθεξφκελεο 

ηηκέο δίλνληαη ππνρξεσηηθά ζε Δσρώ ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην Φ.Π.Α., ε δε ζπλνιηθή 

ηηκή ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Η πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη κε 

ζαθήλεηα. Πξνζθνξά αφξηζηε, αζαθήο ή ρσξίο λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο απηήο ηεο 

δηαθήξπμεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ηηο αξρηθέο 

θιεηζηέο πξνζθνξέο θαη δίλαηε λα ζπλερηζηεί κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο. Οη πιεηνδφηεο ζα 

παξίζηαληαη ζηε ζπλάληεζε πνπ έρεη νξίζεη ε επηηξνπή θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκνχ άιινπ, 

νθείιεη λα ην δειψζεη ζηελ επηηξνπή θαη λα πξνζθνκίζεη ην λφκηκν πιεξεμνχζην ή ζεσξεκέλε 

απφ δεκφζηα αξρή εμνπζηνδφηεζε. Κάζε πξνθνξηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη αλψηεξε 

θαηά 2% ηνπιάρηζηνλ ηεο ππεξηζρχνπζαο γξαπηήο πξνζθνξάο ή ηεο πξνεγνχκελεο αλψηεξεο 

πξνθνξηθήο πξνζθνξάο.  

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

Νέο Κρίκελλο,   30 – 8 – 2016  
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3. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, 

δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

4. Οη πιεηνδφηεο ζα πξνζθέξνπλ ηηκή αλά θηιφ ζθιεξνχ ζηηαξηνχ κε ειάρηζηε ηηκή εθθίλεζεο 

0,17 Δπξψ/θηιφ πιένλ ηνπ ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο 

Αθξφδξπσλ (ππ’ αξηζ. 492/30-8-2016, ΑΓΑ:6Θ45ΟΞ3Μ-ΨΤ).  

5. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 

αμίαο ησλ 12.000 θηιψλ πεξίπνπ ζθιεξνχ ζηηαξηνχ, δειαδή 40,80 €. Δπίζεο λα αλαθέξνπλ 

ζηελ πξνζθνξά ηνπο φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ δηαθεξχμεσο ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη 

πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

6. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχγθξηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ ζα γίλεη απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

7. Η θαηαθχξσζε ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο 

Αθξφδξπσλ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα νιφθιεξε ηελ 

πνζφηεηα ζθιεξνχ ζηηαξηνχ.     

8. Ο πιεηνδφηεο (δίλαηε λα είλαη πέξαλ ην ελφο) πνπ ζα αλαδεηρζεί ζα εηδνπνηεζεί κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο απφ ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Αθξφδξπσλ θαη 

ζα πξέπεη λα πξνζέιζεη εληφο (5) πέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ, ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο 

Αθξφδξπσλ ζην Νέν Κξίθειιν Λακίαο θαη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή 

αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο, πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο αμίαο θαηαθχξσζεο ηεο παξαπάλσ 

πνζφηεηαο ζθιεξνχ ζηηαξηνχ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ε νπνία ζα 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. «ΓΗΜΗΣΡΑ». ε πεξίπησζε αξλήζεσο ηνπ πξψηνπ πιεηνδφηε ε 

Πξντζηακέλε απνθαζίδεη ηελ θαηαθχξσζε ζηνλ επφκελν. ε πεξίπησζε πνπ θαη ν ηειεπηαίνο 

πιεηνδφηε αξλεζεί ν δηαγσληζκφο ζα θεξπρζεί έθπησηνο.  

9. Η παξαιαβή ηνπ ζθιεξνχ ζηηαξηνχ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηεο επηηξνπήο παξαιαβψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Αθξφδξπσλ απφ ηελ απνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Αθξφδξπσλ ζην Νέν Κξίθειιν 

Λακίαο, κε ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά θαη κε έμνδα θφξησζεο, εθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο λα 

βαξχλνπλ ηνλ πιεηνδφηε.      

10. Η εμφθιεζε ηεο αλσηέξσ εθπνίεζεο ζα γίλεη εληφο κελφο απφ ην πέξαο ηεο παξαιαβήο ηνπ 

πξντφληνο απφ ηνλ πιεηνδφηε. Σνλ πιεηνδφηε βαξχλεη ν Φ.Π.Α. ηνπ ηηκνινγίνπ.       

11. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ην 

ηέινο ηνπ δηαγσληζκνχ.     

12. Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ, κφλν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, εγγξάθσο, 

είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο, είηε εληφο είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ απφ ηε 

ιήμε ηνπ. Μεηά ην πέξαο ηεο εηθνζηηεηξαψξνπ πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ ε 

επηηξνπή ζα νινθιεξψζεη ην πξαθηηθφ θαη ζηελ ζπλέρεηα ε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο 

Αθξφδξπσλ ζα εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζε θαηαθχξσζεο.      

 

 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

 

Η παξνχζα «Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο» ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 

ηνπ Σκήκαηνο Αθξφδξπσλ θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Λακίαο, ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε 

Τπεξεζία καο θαη ζα αλαξηεζεί ζηε ζειίδα ηνπ ΔΛΓΟ «ΓΗΜΗΣΡΑ» (www.elgo.gr).  

Γηα θάζε πιεξνθνξία ή επίζθεςε, είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

(Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ψξα 8:00-14:00 κ.κ., σπεύθσνοι: κ. Αναζηαζία Νικολάοσ, κ.  

Κωνζηανηίνος Κραββαρίηης, ηηλ.: 22310 81246).  
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

1. Θα ιεθζνχλ ππφςε νη πξνζθνξέο πνπ ζα απνζηαινχλ ή πξνζθνκηζζνχλ κέρξη και ηην Σρίηη 

6 επηεμβρίοσ 2016 και ώρα 11:00 π.μ. ζηα γξαθεία ηνπ θηεξίνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Αθξφδξπσλ.  

2. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα «Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη 

αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ» ηνπ Σκήκαηνο Αθξφδξπσλ ηην Σεηάρηη 7 επηεμβρίοσ 2016 και 

ώρα 10:00 π.μ..  

3. Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Αθξφδξπσλ 

κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο «Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ».  
 

 

 

 

 

                                                                                        Η Προϊζηαμένη ηοσ Ι.Γ.Β. & Φ.Π. 

                                                                                                 Σμήμαηος Ακρόδρσων      

          

 

 

 

Γρ. Δλένη Μαλούπα  

Σακηική Δρεσνήηρια 
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