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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με α/α ΕΣΗΔΗΣ 160625
Θέμα : Διενέργεια Ανοικτού

Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή εργολάβου/ων

μειοδότη/των για τα έργα με τίτλο : « Υλοποίηση υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β), στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας » (CPV : 90922000-6)

Ανακοινώνουμε ότι :

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 12/825/13-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου, θα διενεργηθεί Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός ανάδειξης
εργολάβων/μειοδοτών, για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα εντός
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά παγίδα και χαμηλότερη τιμή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό).
 Ο συνολικός προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε 105.866,40 €, συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ και επιμερίζεται ως εξής : Στο ποσό των 16.455,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για το Τμήμα Α (παγιδοθεσία) και στο ποσό των 89.411,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για
το Τμήμα Β (δολωματικός ψεκασμός).
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, οι συνεταιρισμοί καθώς και οι κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο του έργου.
 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ).
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 Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 22η Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59
 Δικαιολογητικά που δεν έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή του υπογραφή, προσκομίζονται ή αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε
Θεσπρωτίας (Τσαλδάρη 18 – ΤΚ 46100 - Ηγουμενίτσα), εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην
διακήρυξη.
 Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση στη διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα της
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr με α/α Συστήματος 160625 και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της ΠΕ Θεσπρωτίας www.thesprotia.gr
 Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό
τόπο www.promitheus.gov.gr
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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