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Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:  44610

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας μετά από τις αριθμ.

591/2018  (αρ. πρακτικού 112ο/20-03-2018) και 592/2018 (αρ. πρακτικού 112ο/20-03-

2018) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προκηρύσσει

 Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την

χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για

τον  από  εδάφους  δολωματικό  ψεκασμό  ελαιοδέντρων  στo πλαίσιo του

προγράμματος  Συλλογικής  καταπολέμησης  του  δάκου  της  ελιάς  έτους  2018 στην

Περιφερειακή Ενότητα  Λάρισας»  όπως αναλυτικά περιγράφεται στο πλήρες τεύχος

της  Διακήρυξης.

Ο Προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε  278.548,39  €  χωρίς Φ.Π.Α., και

αφορά δολωματικό ψεκασμό 1.732.000 ελαιοδέντρων.

Οι  προσφορές  θα  αναφέρονται  ανά  προστατευόμενο  ελαιόδεντρο,  για  κάθε

περιοχή   χωριστά,  όπως  η  διακήρυξη  ορίζει.  Ορίζεται  ανώτερη  τιμή  προσφοράς
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0,039€, 0,040€ ή 0,042€ ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο και ανά περιοχή, όπως

καθορίζεται στο παράρτημα I, μέρος Β του πλήρους τεύχους της διακήρυξης (Η τιμή

θα εμφανίζεται χωρίς το Φ.Π.Α.).

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημέρες από την

επομένη  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Δεν  γίνονται  δεκτές  εναλλακτικές

προσφορές.

Το  πλήρες  τεύχος  και  τα  παραρτήματα  του  διαγωνισμού  διατίθενται  σε

ηλεκτρονική  μορφή  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας

www.thessaly.gov.gr  (σύνδεσμος  «Εφημερίδα  της  Υπηρεσίας/Διακηρύξεις»),  στη

διαδικτυακή  πύλη  του  ΕΣΗΔΗΣ  (www.promitheus.gov.gr),  στην  ηλεκτρονική

διεύθυνση του ΚΗΜΔΗΣ (www  .  eprocurement  .  gov  .  gr) καθώς και στη «Διαύγεια» για

την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεωv.

Η  υποβολή  και  η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  με  ηλεκτρονική

διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ στις παρακάτω ημερομηνίες:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ

ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr 17/4/2018 17/4/2018 2/5/2018 

ΩΡΑ 15:00

8/5/2018

 Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

και Κτηνιατρικής Λάρισας  και στα τηλέφωνα 2413511119 και 2413511181.

                                                                     

                                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                               

                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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