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BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Λ. Μεσογείων 449 –
Τ.Κ 153 43 Αγία Παρασκευή Αττικής
SYNGENTA HELLAS A.E.B.E.
Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ
Τ.Κ 153 49 ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Σωρού 18 – 20
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι
ΑΛΦΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΦΥΤΟΦΥΛ" Ν.Γ.ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αβέρωφ 16, ΑΘΗΝΑ 10433
Ε.Β.Υ.Π. Ε.Ε.,
Δωδεκανήσου 23
54626 Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Επανάληψη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης
του έργου: «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», χωρίς δημοσίευση και
χωρίς καμιά τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης.
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας, βάσει της υπ’ αριθμ. 569/20-05-2013 (αρ.
Πρακτ. 16- Θέμα 32) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά
την έγκριση του από 10/05/2013 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, για το έργο
«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», ε π α ν α λ α μ β ά ν ε ι τον διαγωνισμό αριθμ. 2/2013 και Αρ. Πρωτ. 4381/01-04-2013
(ΑΔΑ: ΒΕΑΦ7ΛΗ-ΗΘΞ) που πραγματοποιήθηκε στις 10-5-2013, χωρίς δημοσίευση και χωρίς καμιά
τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης, επειδή μια μόνο προσφορά έγινε αποδεκτή.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη από την εκτέλεση της προμήθειας ορίζεται σε 89.484,96 € (ογδόντα
εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου και του
Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2013 και ειδικότερα του
φορέα 291 και ΚΑ Εξόδου 1643 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι στις 27-5-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. να προσέλθουν στα
γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Εύβοιας, Χαϊνά 93, στην Χαλκίδα και στο
γραφείο 104 ,προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, όπως ορίζεται στην αρ. 2/2013
διακήρυξη χωρίς δημοσίευση και χωρίς καμιά τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
Η συνολική ποσότητα της προμήθειας των εγκεκριμένων σκευασμάτων εντομοκτόνων διαιρείται
σε τρία (3) τμήματα ως ακολούθως:
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.
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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 –ήΠρομήθεια 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..
Η προκήρυξη διατίθεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (http://www.pste.gov.gr).
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