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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σχετικά με τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης προμήθειας βιολογικών λιπασμάτων »

1. Το Π.Δ. της 4ης Δεκεμβρίου 1998 ( ΦΕΚ 1268/ τεύχος Β/21-12-1998 )
2. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/ τεύχος Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ,
3. Το

Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/ τεύχος Α/ 05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους

διατάκτες».
4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ τεύχος Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
5. Την υπ. αριθ. 130928/13 -08 -2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου.
6. Την υπ. αριθ. 209293/3-12 -2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου.
7. Την απόφαση της. 4ης Συνεδρίασης έτους 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Κ.Ι.Ε.Κ
που έγινε στην Αθήνα στις 22-10-2020 και με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΚΙΕΚ.
έτους 2021, όπως ισχύει σήμερα.
8. Την υπ άριθμ΄ 2636/356170/ 30- 12 – 2020 απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού του Κονιαρείου
Ινστιτούτου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Κ.Ι.Ε.Κ. (ΑΔΑΜ21REQ009537603.)

Αποφασίζ ουμε
1.

Την διενέργεια προμήθειας βιολογικών λιπασμάτων με απευθείας διαπραγματεύσεις με
γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή.
Η προμήθεια βιολογικών λιπασμάτων αφορά σε σκευάσματα θρέψης για την ανοιξιάτικη
βασική λίπανση, συμβατά με τη βιολογική γεωργία. Τα λιπάσματα πρέπει να είναι σύνθετα και
να περιέχουν:

1.

Πάνω από 5 μονάδες αζώτου, πάνω από 5 μονάδες φωσφόρου, και πάνω από 12
μονάδες καλίου. Επιθυμητή η περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία (Σίδηρο, Ψευδάργυρο,
Βόριο, Μαγνήσιο).

2.

Οργανική ουσία πάνω από 15%

3.

Χουμικά και φουλβικά οξέα.

Όλα τα σκευάσματα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τον Καν.834/2007 για χρήση
στη βιολογική γεωργία.
Για κάθε σκεύασμα στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται η δόση ανά ενήλικο και παραγωγικό
δένδρο εσπεριδοειδούς (λεμονιά,, πορτοκαλιά, μανταρινιά) και η τιμή ανά κιλό παραδοτέα
στην έδρα μας.
2.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ως άνω προμήθεια ανέρχεται έως του ποσού των 5.000
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3.

Ορίζουμε επιτροπή διαπραγμάτευσης-αξιολόγησης, την επιτροπή διενέργειας και παραλαβής
προμηθειών και ανάθεσης; Εργασιών του Κ.Ι.Ε.Κ. (αρ. 2463/05-04-2021 απόφαση του Κ.Ι.Ε.Κ.).

4.

Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας, που προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 5.000 € και
η καθαρή αξία (χωρίς τον Φ.Π.Α.) αυτών υπόκειται σε κράτηση σε κράτηση 0,07% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και σε κράτηση 0,06% υπέρ
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Αμφότερες οι ως άνω κρατήσεις
υπόκεινται, η κάθε μία ξεχωριστά, σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.
επ’ αυτού).

5.

Κατά την εξόφληση των ειδών θα παρακρατηθεί φόρος 4% επί της καθαρής αξίας.

7.

Η Διαδικασία υλοποίησης της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας και
παραλαβής προμηθειών και ανάθεσης; Εργασιών του Κ.Ι.Ε.Κ. (αρ. 2463/05-04-2021 απόφαση
του Κ.Ι.Ε.Κ.). ύστερα από τη λήψη προσφορών. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο
διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις
σφραγισμένες προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 19/11/2021 ημέρα Παρασκευή,
δηλαδή εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, στο E-mail:
koniareio.inst@gmail.com. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσμες.

8.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το KIEK.

Η Πρόεδρος του ΔΣ Κ. Ι.Ε.Κ

ΠΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

