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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αριθ. Διακ. 1 ΔΑΑΠ/2017
1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, επαναπροκηρύσσει,
ηλεκτρονικό, ανοικτό ,διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019», προϋπολογισμού 1.064.516,13€ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (πλέον ΦΠΑ 255.483,87 € και συνολικά 1.320.000,0 €).
2.Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 566 με Κ.Α. 2014ΕΠ56600006
3. Το έργο περιλαμβάνει το παρακάτω Τμήμα:
ΤΜΗΜΑ Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών
και
διενέργεια
παρεμβάσεων
προνυμφοκτονίας,
ακμαιοκτονίας,
υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας
από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας» προϋπολογισμού
1.064.516,13 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
( πλέον ΦΠΑ. 255.483,87 € και συνολικά σε 1.320.000,00 €).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό (CPV) :
90922000-6 «Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων»
Διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της .
4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών είναι όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
5. Γλώσσα: Ελληνική
6. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Από την ημερομηνία ανάρτησης
της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ την 05-01-2018.
7. Ημερομηνία καταληκτική ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: 12/02/2018
ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος: 15:00 (03:00 μ.μ.)
8. Ημερομηνία, ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 20/02/2018, ημέρα:
Τρίτη και ώρα Ελλάδος: 10: 00 π.μ.
9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 21.290,32 € που θα απευθύνεται προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ή
προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ή προς τη
Διεύθυνση Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής , με ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα
(210) ημερών, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών.
10. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
11. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov,gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
12. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov,gr
του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
13. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή

παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα
ΑΔΑ: Ω9ΧΝ7ΛΗ-89Ξ
(Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ)- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov,gr.
14. Οι προσφορές υποβάλλονται για τις συνολικές προκηρυχθείσες εργασίες, όπως
αυτές περιγράφονται στην αναλυτική Διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει
Ανάδοχο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής.
15. Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην διαδικτυακή πύλη του
Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ www.protheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας www.pste.gov.gr .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επιπλέον να ενημερώνονται από τη Διεύθυνση
Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 351.32, Λαμία, μέχρι τις
05-02-2018, ημέρα Δευτέρα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22313-53150, FAX επικοινωνίας 22313-53155,
αρμόδιος για επικοινωνία κ. Κούτρας Κωνσταντίνος.
16. Η διακήρυξη εστάλη στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε,Κ.) την 05/01/2018.
17. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μέσω της προβλεπόμενης
διαδικασίας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς
φορείς.
18. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Κοινοποίηση
1. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ΠΣΕ
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΣΕ)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

2.Εφημερίδες
α) ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΛΑΜΙΑ
β) ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ – ΛΑΜΙΑ
γ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ – ΑΘΗΝΑ
δ) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ– ΑΘΗΝΑ
.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

