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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & 
ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
  

            Θέρμη, 24-11-2017      
            Αρ. Πρωτ:3591                                                                               

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το  Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) του  Ελληνικού  
Γεωργικού  Οργανισμού  «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) ανακοινώνει ότι θα προβεί στη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τις καλλιεργητικές 
εργασίες σε πειραματικούς αγρούς κηπευτικών φυτών, στο Αγρόκτημα Θέρμης,  (CPV:77100000-
1). 
  
Η συνολική δαπάνη του έργου δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(2.400,00€), συνολικού ποσού (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων). 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του υποέργου με τίτλο «Διατήρηση γενετικής καθαρότητας, 
παραγωγή και διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού εγχώριων ποικιλιών κηπευτικών», το οποίο 
υλοποιείται στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) / ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 
 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι: 

 Περιγραφή Υπολογιζόμενα 

ημερομίσθια 

Καλλιεργητικές 

εργασίες σε 

γενεαλογικό αγρό και 

πειραματικούς αγρούς 

Μεταφύτευση, αραίωμα φυτών, 

τσάπισμα, συγκομιδή και 

καθαρισμός σπόρων.  

20 

Χορτοκοπή ανάμεσα 

των γραμμών και 

περιμετρικά των αγρών 

Με καταστροφέα του Ινστιτούτου 

μας (απαιτείται δίπλωμα χειρισμού 

γεωργικών μηχανημάτων) 

2 

Απομόνωση φυτών σε 

γενεαλογικούς αγρούς 

 6 

Καθαρισμός και 

συντήρηση κλωβών 

απομόνωσης 

 6 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

 34 

 
1. ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

 Δικαίωμα προσφοράς έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 

συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

 Τα εργατικά, τα μεταφορικά (των εργατών) που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η ασφάλιση 

των εργατών θα επιβαρύνουν τον εργολάβο. 
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 Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις προαναφερόμενες εργασίες (και 

οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί αναγκαία από τον/την ανάδοχο) καθώς και το κόστος της 

εργασίας (αναλυτικά καθαρή αξία-ΦΠΑ) που απαιτείται. 

 Το κόστος των υλικών/αναλωσίμων για τις άνω εργασίες θα καλυφθεί από το Ινστιτούτο, 

επομένως το εκτιμώμενο κόστος αφορά μόνο στο κόστος της εργασίας. 

 Ο προγραμματισμός των εργασιών θα καθορίζεται μετά από συνεννόηση με τον επιστημονικά  

υπεύθυνο  του  έργου (Δρ Απόστολου Καλύβα). 

 Ο ένας τουλάχιστον εργαζόμενος απαιτείται να έχει δίπλωμα χειρισμού γεωργικών 

μηχανημάτων, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα, για τις καλλιεργητικές εργασίες, 

γεωργικά μηχανήματα του Ινστιτούτου. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα 

εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει με την προσφορά του να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

θα αναφέρει ότι αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης και ότι θα προσκομίσει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα) εάν επιλεγεί. Επίσης με την επιλογή του 

θα προσκομίσει σύμφωνα με το Ν.1112/2016 άρθρο 73 παρ.1 και 2, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης. Ή μη κατάθεση των ανωτέρω εγγράφων αποτελούν λόγο αποκλεισμού του 

από την διαδικασία. 

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6  του Νόμου  127/2013, ο ανάδοχος του έργου 

επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου    επί του καθαρού ποσού της αξίας της εργασίας. 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και 

συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. 

 Η χρηματοδότηση του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του υποέργου με τίτλο: 

«Διατήρηση γενετικής καθαρότητας, παραγωγή και διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού εγχώριων 

ποικιλιών κηπευτικών». 

 

2. Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.  
 

3. Οικονομικό Τίμημα 

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν θα υπερβαίνει το ποσό δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(2.400,00€) συνολικού ποσού (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων), 
και κάθε είδους εξόδων μεταφοράς, ασφάλισης και εισφορές του προσωπικού που θα 
απασχοληθεί στο έργο. 
 
4. Διάρκεια Ανάθεσης 

 

Το έργο  θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης έως 27-12-2017. 

 

5. Αξιολόγηση προσφορών 

Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, με βάσει την χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς και θα συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών. Θα αξιολογούνται μόνον οι 
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους όρους της 
Πρόσκλησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη στα 
γραφεία του ΙΓΒ&ΦΠ και ώρα 10.00π.μ.  
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6. Ανάθεση 

 

Η απόφαση ανάθεσης θα εκδοθεί από την προϊσταμένη του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & 

Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.). και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους υποψηφίους. 

 
7. Τρόπος Πληρωμής  

Το συνολικό κόστος εκτέλεσης του έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2. 00,00€ χιλιάδες 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η καταβολή του ποσού 
που αντιστοιχεί στο έργο θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωσή του, μετά από βεβαίωση από 
τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου για 
οποιοδήποτε λόγο, θα καταβληθεί ποσό αντίστοιχο του έργου που ολοκληρώθηκε. Η εξόφληση 
θα γίνεται με την υλοποίηση των εργασιών και μετά την έκδοση τιμολογίων και την προσκόμιση 
όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών (ασφαλιστική , φορολογική ενημερότητα για φορείς 
πλην Κεντρικής Κυβέρνησης) και μετά από συνεννόηση με το λογιστήριο του ΙΓΒ&ΦΠ 
 
8. Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών 

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο κατάστημα του Δήμου Θέρμης της έδρας του 
Ι.Γ.Β.&Φ.Π. και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-
ΔΗΜΗΤΡΑ (website@elgo.gr), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στη γραμματεία του ΙΓΒ&ΦΠ (Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, 
Αγρόκτημα Θέρμης ΤΚ 57001 ΤΘ 60 5 ), μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη 2017 και 
ώρα 1 .00μ.μ. 

 
 
                                                                                   
 
                                                                                      Η προϊσταμένη του  Ι.Γ.Β.&Φ.Π.  

                           α/α 

 

 

                                                                                 Δρ  Πασχαλίνα Χατζοπούλου 

                                                          Τακτική Ερευνήτρια  

                                 
 

mailto:website@elgo.gr
ΑΔΑ: 6ΩΙΡΟΞ3Μ-ΧΥΗ


		2017-11-27T11:05:43+0200
	Athens




