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Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Προμήθεια σπόρων, φυτ ών, δενδρυλλίων & ετ οίμου χλοοτ άπητ α
Δημοσιεύθηκε

01/10/2020

Τελευτ αία ανανέωση

Ημ/νία Λήξης 16/10/2020

Μοναδικός Κωδικός 20DIAB000013392

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1 TK 54636
Πληρ. : Π.Κωνσταντίνου
Τηλ.:

2313 317533

E-mail: p.konstantinou@thessaloniki.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 10/2020 Μελέτης του Τμήματος Αλσών-Δεν/χιών και Φυτωρίων της Δ/νσης Διαχείρισης
Αστικού Περιβάλλοντος αναφορικά με την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίμου χλοοτάπητα» π.δ. 67.745,65€ με ΦΠΑ 13%.
Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών
παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. 10/2020 Μελέτη του Τμήματος Αλσών-Δεν/χιών και Φυτωρίων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού
Περιβάλλοντος αναφορικά με την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίμου χλοοτάπητα»

π.δ. 67.745,65€ με ΦΠΑ 13%.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα 15 (δέκα πέντε) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
(http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr) στο μενού
«ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ», υπο-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις» και στην επιλογή «Διαβουλεύσεις Προκηρύξεων», με τίτλο «Δημόσια διαβούλευση για
την προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίμου χλοοτάπητα» π.δ. 67.745,65€ με ΦΠΑ 13%.
Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των
τεχνικών προδιαγραφών.
Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να
αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο
στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).
Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων
μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δεν θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των
διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.
Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί
τη διαβούλευση.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου
Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που
υποβλήθηκαν.
Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια
της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Συνημμένα :
Η υπ΄αριθμ. ΔΚΣ 10/2020 Μελέτη
του Τμήματος Αλσών-Δεν/χιών και Φυτωρίων
της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος
Εσωτερική Διανομή
- Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος
- Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης

Κατεβάστε το αρχείο

Σχόλια
Όνομα

ΑΓΡΟΧΟΥΜ Α.Ε.

Email

vchouros@agrohoum.gr

Άρθρο

Ημ/νία

16/10/2020

Αξιότιμοι Κύριοι,
Λαμβάνοντας γνώση της ανάρτησης για Δημόσια διαβούλευση της ‘’ υπ ΄αριθμ. 10/2020 Μελέτης του Τμήματος Αλσών-Δεν/χιών και Φυτωρίων της Δ/νσης
Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, αναφορικά με την «Προμήθεια σπ όρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίμου χλοοτάπ ητα» π .δ. 67.745,65€ με ΦΠΑ 13% ‘’,
με καταληκτική ημερομηνία υπ οβολής π αρατηρήσεων την 16-10-2020 σχετικά με την τις τεχνικές π ροδιαγραφές, θα π ρέπ ει να συμπ εριλάβετε και τεχνικές
π ροδιαγραφές, όπ ως και σε π αλαιότερες διακηρύξεις, π ου θα π εριγράφουν1 και τα ειδικά χαρακτηριστικά των φυτών π .χ. επ οχή άνθησης, μέγεθος κ.λ.π .
Ο ο οπ οίος θα π ρέπ ει να γίνει αυτό είναι γιατί υπ άρχουν για όλα αυτά τα είδη π ολλές π οικιλίες και υβρίδια με διαφορετικά χαρακτηριστικά και βεβαίως και με
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διαφορετικές τιμές με π ολύ μεγάλες απ οκλίσεις. Π.χ υπ άρχει π ετούνια με φθηνότερη τιμή αλλά π ιο ψηλό σαν φυτό με απ οτέλεσμα να μην είναι για
μπ ορντούρες σε π άρκα, το ίδιο και σε Κατηφέ υπ άρχουν υβρίδια με μεγάλο άνθος μεν αλλά π ολύ κοντά 15-20 εκ., χαρακτηριστικό π ου νομίζω ότι δεν
είναι επ ιθυμητό απ ό εσάς.
Για τον σπ όρο φεστούκας π ου ζητάτε, υπ άρχουν στον Ευρωπ αϊκό κατάλογο π ερισσότερες απ ό 100 π οικιλίες π ου διακινούνται στην Ευρώπ η, καθώς και
μίγματα με διάφορες π οικιλίες μέσα οι οπ οίες έχουν μεγαλύτερη αντοχή απ ό τις μεμονωμένες π οικιλίες4.
Αν δεν θέλετε να π άρετε το φθηνότερο αλλά αυτό π ου ταιριάζει στις ανάγκες σας θα π ρέπ ει να το αναφέρετε.
Επ ίσης στον ενδεικτικό π ροϋπ ολογισμό, θα π ρέπ ει να διορθώσετε :
1.

Στην ομάδα Β., στο Νο 1, ‘’σπ ορόφυτα κυκλάμινου: υβρίδια SIERRA ή RAINIER ( και όχι RAINNER) και η π οσότητα π ρέπ ει να είναι 2516 τεμάχια η

π ολλαπ λάσιο του 74 γιατί η συσκευασίες τους είναι σε δίσκο των 74 θέσεων.
2.

Στην ομάδα Β. στο Νο 2, ‘’έρριζα μοσχεύματα χρυσανθέμων:……’’ θα π ρέπ ει αλλάξετε όλες τις π οικιλίες γιατί τα τελευταία 7 χρόνια έχουν αλλάξει οι

π οικιλίες και οι ονομασίες τους, Θα π ρότεινα να τις π οικιλίες σαν αυτές π ου π ήρατε στις τελευταίες π ρομήθειές σας όπ ως, ‘’……(Crysanthemum multiflora)
σε χρώματα λευκό, Kκίτρινο, ροζ, και μωβ των π οικιλιών Salomon, Ferrara, Fuji, Pula, Yooki ή Yoopi.’’ Επ ίσης η π οσότητα θα π ρέπ ει να είναι 2550 τεμάχια η
π ολλαπ λάσιο του 102 γιατί οι συσκευασίες είναι σε δίσκο των 102 τεμαχίων.
3.

Στην ομάδα Β. Νο 3, στα σπ ορόφυτα π ρίμουλας θα π ρέπ ει η π οσότητα να είναι 7128 τεμάχια η π ολλαπ λάσιο του 264, γιατί οι συσκευασίες είναι σε

δίσκους των 264 θέσεων.
4.

Στην ομάδα Γ. Νο 1, Η π ετούνια ULTRA Crimson star π ρέπ ει να αλλαχθεί με την TRITUNIA crimson star 2 η οπ οία είναι με τα ίδια χαρακτηριστικά. Η

ULTRA δεν υπ άρχει π λέον .
5.

Στην ομάδα Γ. Νο 17 & 18 ο κατηφές MOONSTRUCK F1 έχει αντικατασταθεί απ ό τον PERFECTION F13 ο οπ οίος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. O

MOONSTRACK δεν υπ άρχει π λέον.
6.

Στην ομάδα Γ. Νο 20, η π οσότητα του βασιλικού είναι 1000 σπ όροι και όχι ένα τεμάχιο. Η τιμή π ρέπ ει να γίνει 0,0059

Με εκτίμηση
Για την ΑΓΡΟΧΟΥΜ Α.Ε.
Βασίλης Χούρος

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s3

2/2

