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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ 
Εργαστήριο Υποτροπικών Φυτών & Ιστοκαλλιέργειας 

Πληρ.: Δρ Τ. Θ. Τζατζάνη, Χ. Σιδηροπούλου 

Email: tzatzani@elgo.gr , sidiropoulou@elgo. gr   

Τηλέφωνο: 28210-83430, 210-2816978        

Χανιά,  28/02/2023 

Αριθ. Πρωτ.: 905_13526 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Θέμα: «Aγορά υποτροπικών φυτών με διαδικασία απευθείας ανάθεσης». 

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του Έργου με τίτλο: «Δράσεις για την 

επιτυχημένη εγκατάσταση υποτροπικών ειδών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΥΠΕΡ ΠΕΛ και 

Επιστημονικό Υπεύθυνο την Δρα Δρ. Τζατζάνη Θηρεσία-Τερέζα,  Εντεταλμένη Ερευνητή του Ι.ΕΛ.Υ.Α. 

και για την εύρυθμη υλοποίηση του, κρίνεται αναγκαία και όπως προβλέπεται από το Τεχνικό δελτίο η 

αγορά τετρακοσίων τριάντα (430) φυτά των ειδών αννόνα τσεριμόγια, μακαντάμια και αβοκάντο, από τα 

οποία 330 θα εγκατασταθούν στους επιδεικτικούς αγρούς στην Πελοπόννησο, και 100 θα εγκατασταθούν 

στις συλλογές ποικιλιών του ΙΕΛΥΑ στο χρονικό διάστημα Απρίλιος – Ιούνιος 2023,  σύμφωνα με τις 

περιγραφόμενες του παρόντος τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες, (CPV: 03452000-3, CPV: 24440000-

0). 

 Το συνολικό ποσό της προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Τα φυτά πρέπει να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό έγγραφο πιστοποίησης.   

Στην τιμή της προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα μεταφοράς των φυτών. 

 

Τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής: 

 

 
 

 

 

 

 ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Fuerte σπορόφυτο 80 

ΑΝΝΟΝΑ Alboran 75 

ΑΝΝΟΝΑ Fino de Jete 75 

ΜΑΚΑΝΤΑΜΙΑ Injertada 200 

ΣΥΝΟΛΟ  430 

 

 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
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1. Στην αποστολή προσφοράς να αναγράφεται χωριστά η καθαρή αξία, το ΦΠΑ και η συνολική τιμή 

(επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης υπόδειγμα Πίνακα που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί). 

2. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για την κάθε ομάδα ξεχωριστά, για μια ή περισσότερες ή όλες 

τις ομάδες. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρεται και η τιμή ανά είδος προς προμήθεια. Γίνονται 

δεκτές προσφορές που αφορούν μόνο το σύνολο της ομάδας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων, καθώς και προσφορές 

που υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων χωρίς να γίνεται σαφής προσδιορισμός τιμής ανά 

ομάδα διαγωνισμού. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

1. Η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α/08-08-2016) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» όπως εκάστοτε ισχύει 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήθηκε από το Νόμο 

4782/2021. 

2. Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά. Η προσφορά θα αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή και θα συνταχθεί 

πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς. Θα αξιολογηθούν μόνο η προσφορά εφόσον κριθεί αποδεκτή 

και είναι σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης. Η ανάθεση γίνεται στον προμηθευτή που 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τους όρους 

της πρόσκλησης. Ο Διευθυντής του Ι.ΕΛ.Υ.Α., του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, λαμβάνοντας υπόψη την 

πρόταση της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από την 

πρόσκληση, θα αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών της πρόσκλησης.  

3. Πριν την απόφαση ανάθεση της πρόσκλησης, ο/η/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να προσκομίσει: α) 

φορολογική, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου, δ) ΓΕΜΗ εταιρείας, 

ε) νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή της σύμβασης και εν συνεχεία να συνυπογράψει/ουν 

σύμβαση (αν το ποσό κατακύρωσης υπερβαίνει τα 2.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), αφού αυτή έχει 

επιστραφεί από τον έλεγχο του Νομικού τμήματος της Υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση 

υπογεγραμμένης σύμβασης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

4. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται: α) σε παρακράτηση φόρου 4%, β) κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης), γ) παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ΑΕΠΠ (ΚΥΑ 1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017-

υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης). 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,07% και επί της παρακράτησης 0,06% 

διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 

5. Εάν ο/η/οι Ανάδοχος/οι δεν προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης, λύεται η σύμβαση με 

τον Ανάδοχο της Αναθέτουσας Αρχής, επιφυλασσόμενης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την 

αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης 

στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ. 

6. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την 

σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.  
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ΠΛΗΡΩΜΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: 

1. Ως μέγιστος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών  ορίζεται ο 1 (ένας) μήνας (από την υπογραφή της 

σύμβασης ή της απόφασης κατακύρωσης). Τα δε έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή  

2. Η παράδοση του συνόλου των υπό ανάθεση αγαθών από τον ανάδοχο θα γίνει στις εγκαταστάσεις 

του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» στα Χανιά Κρήτης και στο Τμήμα Ελαιολάδου, στην Καλαμάτα.  

3. Η πληρωμή του/της/των αναδόχου/ων θα γίνει με την έκδοση σχετικών παραστατικών (μετά από 

συνεννόηση με το λογιστήριο), και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική 

και φορολογική ενημερότητα) όπου αυτό απαιτείται. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο ενδιαφερόμενος καλείτε να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα υποβολής προσφοράς, βάσει της με 

αρ. ΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/02.04.2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) του Υπουργείου 

Εσωτερικών/Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας και των πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων 

για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού με ηλεκτρονικό τρόπο προς 

τη γραμματεία του Ι.ΕΛ.Υ.Α. (sec.cha@elgo.iosv.gr) μέχρι και Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00 

π.μ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπόδειγμα Πίνακα αποστολής Προσφορών 

 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Σύνολο αξίας   

(άνευ ΦΠΑ) 

Σύνολο αξίας 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

(με ΦΠΑ) 

1     

2     

Ο Διευθυντής ΙΕΛΥΑ 

 

 

Δρ Γεώργιος Ψαρράς 

Διευθυντής Ερευνών 
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