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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αριθ. Διακ. 1 ΔΑΑΠ/2022
1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει, 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 2023, 2024 & 2025», προϋπολογισμού 2.137.096,78 € € μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α (πλέον Φ.Π.Α 512.903,23 € και συνολικά 2.650.000€) και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Δικαίωμα προαίρεσης: 56.269,16 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (πλέον Φ.Π.Α :13.504,59 € και
συνολικά 69.773,75€.
2.Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης “ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025” .
Κωδικός έργου 2022ΝΠ36600000- MIS 5189439- Άξονας προτεραιότητας 3.1
3. Το έργο αφορά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (5 Περιφερειακές ενότητες), και περιλαμβάνει την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και τη διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας,
υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από ασθένειες που
μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Περιλαμβάνει επίσης την καταπολέμηση
κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας στους ορυζώνες της Λαμίας και σε εκτεταμένα φυσικά
συστήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπου δεν είναι εφικτή η επίγεια καταπολέμηση με ειδικά
Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς (CPV) : 90922000-6 «Υπηρεσίες
καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων»
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης για ακόμα
ένα (1) μήνα και για το δικαίωμα αυτό έχει υπολογιστεί δικαίωμα προαίρεσης
4.Τόπος Παροχής Υπηρεσιών είναι όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
5. Γλώσσα: Ελληνική
6.Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: 7/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα
Ελλάδος: 15:00 (03:00 μ.μ.)
7. Ημερομηνία, ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 13/12/2022, ημέρα: Τρίτη και ώρα Ελλάδος:
10: 00 π.μ.
8.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
Συμμετοχής ύψους 21.371,00€
9. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οχτώ (8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
10. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. που έλαβε Συστημικό Αριθμό: 176369
11. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): 1) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 2) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.pste.gov.gr (ενότητα Θέλω να Δω—
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›Προκηρύξεις), 3) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.diavgeia.gov.gr κάνοντας αναζήτηση με βάση τον
ΑΔΑ της προκήρυξης της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επιπλέον να ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής & Αλιευτικής
Πολιτικής Αρκαδίου 8, Τ.Κ. 351.31, Λαμία, μέχρι τις 29- 11 -2022, ημέρα Τρίτη. Πληροφορίες δίδονται στο
τηλέφωνο 22310-30752,αρμόδιοι για επικοινωνία: κ. Κούτρας Κων/νος, κα Νιαβή Γλυκερία.
12. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές ή αντιπροσφορές.
13. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
14. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 01/11/2022.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κοινοποίηση

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

1. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ΠΣΕ
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΣτΕ)
2.Εφημερίδες
α) ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΛΑΜΙΑ
β) ΣΕΝΤΡΑ- ΛΑΜΙΑ
για τη δημοσίευση της μία (1) φορά
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