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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ναύπλιο, 27/02/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΑΡΙΘ. Δ/ΞΗ : 258/2020
ΑΡΙΘΜΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΗΔΗ : 89429
Η Π.Ε. Αργολίδασ προκθρφςςει άνω των ορίων, θλεκτρονικό διαγωνιςμό για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από

εδάφουσ δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ υλλογικήσ Καταπολζμηςησ
του Δάκου τησ Ελιάσ ζτουσ 2020 ςτο Νομό Αργολίδασ», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 398.203,36
€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τιμισ. Ο διαγωνιςμόσ αποτελείται από είκοςι εννζα (29) Τμιματα, για κάκε ζνα από τα οποία μπορεί να δοκεί
ξεχωριςτι προςφορά. Κάκε οικονομικόσ φορζασ μπορεί να δϊςει προςφορά για ζνα ι και περιςςότερα Τμιματα κακϊσ
και για όλα τα Τμιματα. (CPV 77100000)
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν ορίηεται θ 16/03/2020 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00 μμ., μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι αναφερόμενοι ςτο άρκρο 25 του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ
κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ.
Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν είναι θ Ελλθνικι.
Στον διαγωνιςμό δεν κα γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ χωρίσ Φ.Π.Α του Τμιματοσ ι των Τμθμάτων για τα
οποία δίνεται θ προςφορά.
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψθφίουσ για ζξι (6) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
Ημερομθνία αποςτολισ για Δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.: 27/02/2020
Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν 20/03/2020 θμζρα Παραςκευή και
ϊρα 10.00 π.μ., μζςω του υςτήματοσ, από τθν αρμόδια επιτροπι.
Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε: 03.295.0879.0021 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του
οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα.
Η ςχετικι διακιρυξθ και όλα τα ςχετικά ζγγραφα και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ παρζχονται ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ και από τθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ www.ppel.gov.gr για πλιρθ, άμεςθ και ελεφκερθ
πρόςβαςθ.
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον διαγωνιςμό δίδονται από τθ Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.Αργολίδασ
(τθλ.2752360398-402 κα Μάντηαρθ Ελζνθ, κοσ Χατηάρασ Αριςτείδθσ) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ & ϊρεσ.
Ο Πρόεδροσ τησ Οικ. Επιτροπήσ

Χρήςτοσ Λαμπρόπουλοσ

