
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.  Ευβοίας, έχοντας υπόψη την αριθμ 716/19-06-
2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. Πρακτικού 19-Θέμα
50)  περί  α)  έγκριση  πρόχειρου  διαγωνισμού  με  σφραγισμένες  προσφορές  για  την  επιλογή
αναδόχου/ων για την «Προμήθεια σκευασμάτων ελκυστικών ουσιών για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της
ελιάς  έτους  2013  στην  Π.Ε.  Εύβοιας»  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  χαμηλότερη  τιμή  και
προϋπολογισμό 29.583,40 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, β) Την έγκριση της διακήρυξης
και των τεχνικών προδιαγραφών, γ) τον ορισμό  ως υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού την Δ/νση
Αγροτικής  Οικονομίας  & Κτηνιατρικής  Π.Ε.  Εύβοιας,  προκηρύσσει  Πρόχειρο   Δημόσιο   μειοδοτικό
διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την
προμήθεια  ελκυστικών  ουσιών   για  τον  από εδάφους  ψεκασμό ελαιοδέντρων  στα  πλαίσια  του
Προγράμματος  Συλλογικής  Καταπολέμησης  του  Δάκου  της  Ελιάς  έτους  2013  στην  Περιφερειακή
Ενότητα  Εύβοιας.

Η δαπάνη για την προμήθεια των 35.000 Kg  εγκεκριμένων ελκυστικών ουσιών δάκου της ελιάς που
έχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία έγκριση στη χώρα μας  (Π.Δ 115/97)  (  ΦΕΚ
104/τ.Α΄/  30-5-97)  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  6  της  αριθμ.  2684/29548/08-03-2013   απόφασης  του
ΥΠ.Α.Α.Τ., δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 0,748€ /κιλό χωρίς Φ.Π.Α.. Η δε συνολική δαπάνη για
την προμήθεια των ελκυστικών ουσιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 26.180,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
(29.583,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17/09/2013, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας (Χαλκίδα, Χαίνά 93 , 1ος όροφος) .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης  όλες τις εργάσιμες ημέρες
από την Δ. Α .Ο . Κ. Π.Ε. Εύβοιας  και στα τηλέφωνα 2221353918 (πληροφορίες: Α. Καραντώνη), και
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  (http://www.pste.gov.gr).
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