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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας, έχοντας υπόψη την 300/27-03-2013 (αριθμ. πρακτικό 11) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διενεργεί Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες και σφραγισμένες
προσφορές, και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα
Εύβοιας».
Η προμήθεια των εντομοκτόνων συνολικού προϋπολογισμού 89.484,96 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.13%, που αποτελεί
αντικείμενο του διαγωνισμού, υποδιαιρείται στα κατωτέρω 3 Τμήματα :
TMHMA 1. Προμήθεια 1134 λίτρων εγκεκριμένου σκευάσματος με δραστική ουσία alpha-cypermethrin σε μορφή συμπυκνωμένου
εναιωρήματος (SC) με ανώτατη τιμή 27,004 € ανά λίτρο χωρίς Φ.Π.Α. ή 472 λίτρων εγκεκριμένου σκευάσματος με δραστική
ουσία l-cyhalothrin σε μορφή εναιωρήματος μικροκαψυλίων (CS) με ανώτατη τιμή 63,06 € ανά λίτρο χωρίς Φ.Π.Α. ή 1.323
λίτρων εγκεκριμένων σκευασμάτων με δραστική ουσία beta-cyfluthrin σε μορφή συμπυκνωμένου εναιωρήματος(SC) με
ανώτατη τιμή 22,737 € ανά λίτρο χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον πίνακα 1 της αριθμ. 284/4131/2012/13-01-2012 απόφασης
του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Προϋπολογισμού: 34.604,25 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
TMHMA 2. Προμήθεια 872 λίτρων εγκεκριμένου σκευάσματος του εντομοκτόνου alpha – cypermethrin μορφής συμπυκνωμένου
εναιωρήματος (SC) με ανώτατη 27,004 € ανά λίτρο χωρίς Φ.Π.Α –ή- Προμήθεια 363 λίτρων εγκεκριμένου σκευάσματος του
εντομοκτόνου l-cyhalothrin μορφής εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS) με ανώτατη τιμή 63,06 € ανά λίτρο χωρίς Φ.Π.Α – ήΠρομήθεια 1018 λίτρων εγκεκριμένου σκευάσματος του εντομοκτόνου beta-cyfluthrin μορφής συμπυκνωμένου
εναιωρήματος (SC) με ανώτατη τιμή 22,737 € ανά λίτρο χωρίς Φ.Π.Α. ή 102 κιλά εγκεκριμένου σκευάσματος με δραστική
ουσία deltamethrin (WG) εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι με ανώτατη τιμή 243,36 €/κιλό χωρίς Φ.Π.Α..
Προϋπολογισμού: 27.986,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
TMHMA 3. Προμήθεια 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) με ανώτατη τιμή 0,68 € /κιλό χωρίς Φ.Π.Α..
Προϋπολογισμού: 26.894,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10/05/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 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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