ΑΔΑ: ΒΕΝ87ΛΗ-0ΡΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΠΟΙΟΤ. & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ. Χαϊνά 93- 341 00 Χαλκίδα
TELEFAX: 22210 36095
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Καραντώνη
ΤΗΛ 22213 53918
e_mail: u10707@minagric.gr

ΘΕΜΑ:

Χαλκίδα 23 Μαΐου 2013
Αρ. Πρωτ.: 7184
ΠΡΟΣ

«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ»
124ο χλμ Αθηνών-Δελφών
Τ.Κ. 32100 Λιβαδειά Βοιωτίας
KOIN. 1. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Εύβοιας
Πηλίκα 28-34100 Χαλκίδα.
2. Αγροτικό Συνεταιρισμό Περιφέρειας Κύμης
Μεντούλι Κύμης-340 03 _Κύμη

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας».

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της υπ’ αριθμ. 570/20-05-2013 (αρ. Πρακτ. 16- Θέμα 33ο) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά την έγκριση του από 09/05/2013
Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο
των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα
Εύβοιας» αριθμ. 1/2013 και αριθμ. Πρωτ. 4382/01-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΗ7ΛΗ-Δ0Η), με συνολικό αριθμό
2.839.800 προστατευομένων ελαιοδένδρων και προϋπολογιζόμενης αξίας 84.777,336 ευρώ
μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αποφάσισε τη συνέχιση του διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού (άρθρο 31 οδηγίας 2004/18 ΕΚ), για όλα τα τμήματα του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α της
Διακήρυξης με αριθμ 1/2013, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, η οποία θα γίνει
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 και
των Π.Δ. α) 60/2007 και β) 118/2007, χωρίς δημοσίευση και χωρίς καμία τροποποίηση των όρων της αρχικής
διακήρυξης μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος λόγω του επείγοντος.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί την 3η Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λ. Χαϊνά 93 (1ος όροφος 104 γραφείο).
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν:
• Σε περίπτωση που έχουν ήδη λάβει μέρος στον διαγωνισμό την 9η Μαΐου 2013:
1. υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι α)
αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού και ότι β) ισχύουν τα δικαιολογητικά που έχουν
καταθέσει για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό την 9η Μαΐου 2013 και ότι σε περίπτωση
που επιλεγούν, θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το
άρθρο 6 της 1/2013 διακήρυξης εντός 10 εργάσιμων ημερών από την επομένη του διαγωνισμού.
2. Δικαιολογητικά αντικατάστασης των προσκομιζόμενων την 9η Μαΐου 2013 δικαιολογητικών (και
για όσα επιθυμεί να αντικατασταθούν) -σε πρωτότυπο και αντίγραφο.
• Σε περίπτωση που συμμετέχουν για πρώτη φορά στον διαγωνισμό 1/2013:
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην διακήρυξη 1/2013.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 03/06/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές
θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης αριθμ. 1/2013 δίδονται από τα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, οδό Χαϊνά 93, Τ.Κ 341 00, 1ος όροφος, Γραφείο 104, (τηλ: 22213 53918,
τηλεομοιοτυπία: 22210 36095) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας (http://www.pste.gov.gr).
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