
                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (22/5/2013)    

 

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

                    

                    Καβάλα,   15/5/2013 
 

                 Αριθ. Πρωτ.:04/ 7623  
∆/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                        

ΤΜΗΜΑ:ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ–ΦΥΤ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

 Ταχ. ∆/ση    : Εθνικής Αντιστάσεως 20 

 Τ. Κ.           :  651 10  ΚΑΒΑΛΑ   

Πληροφ.      : Α. Καραγεώργου 

Τηλέφωνο   :  2510- 291 464 

ΦΑΞ            : 2510- 291 472 

E-mail        : akarageorgoy@pamth.gov.gr                                             
                                                                                                        
 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προµήθεια 

εντοµοκτόνων σκευασµάτων για το πρόγραµµα συλλογικής καταπολέµησης 

του δάκου της ελιάς για το έτος  2013» 

 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας, προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς µε 

έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων προµήθειας 

εντοµοκτόνων σκευασµάτων για τις ανάγκες του προγράµµατος συλλογικής 

καταπολέµησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα 

Καβάλας, προϋπολογιζόµενης αξίας 12.855  (χωρίς Φ.Π.Α.) και συγκεκριµένα: 

 

1) alpha- cypermethrin µορφής συµπυκνωµένου εναιωρήµατος (SC) (10% β/ο) σε 

ποσότητα 246 lt µε ανώτερη τιµή 27,004 ευρώ/lt χωρίς Φ.Π.Α. και δαπάνη έως 

6.995 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

ή 

l-cyhalothrin µορφής εναιωρήµατος µικροκαψυλίων (CS) (10.05% β/ο) σε 

ποσότητα 103 lt µε ανώτερη τιµή 63,06 ευρώ/lt χωρίς Φ.Π.Α. και δαπάνη έως 

6.995 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

ή 

beta-cyfluthrin µορφής συµπυκνωµένου εναιωρήµατος (SC) (2,5% β/ο) σε 

ποσότητα 287 lt µε ανώτερη τιµή 22,737 ευρώ/lt χωρίς Φ.Π.Α. και δαπάνη έως 

6.995 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

ή 

deltamethrin µορφής εναιωρηµατοποιήσιµων κόκκων (WG) (25% β/β) σε 

ποσότητα 29 κιλά µε ανώτερη τιµή 243,36 ευρώ/κιλό χωρίς Φ.Π.Α. και 

δαπάνη έως 6.995 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 

2)  alpha- cypermethrin µορφής συµπυκνωµένου εναιωρήµατος (SC) (10% β/ο) 

σε ποσότητα 217 lt µε ανώτερη τιµή 27,004 ευρώ/lt χωρίς Φ.Π.Α. και δαπάνη 

έως 5.859,87 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

ή 

l-cyhalothrin µορφής εναιωρήµατος µικροκαψυλίων (CS) (10.05% β/ο) σε 

ποσότητα 90 lt µε ανώτερη τιµή 63,06 ευρώ/lt χωρίς Φ.Π.Α. και δαπάνη έως 

5.675,40 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

ή 

  
                    



beta-cyfluthrin µορφής συµπυκνωµένου εναιωρήµατος (SC) (2,5% β/ο) σε 

ποσότητα 253 lt µε ανώτερη τιµή 22,737 ευρώ/lt χωρίς Φ.Π.Α. και δαπάνη έως 

5.752,461 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 

  

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές να υποβάλλουν την προσφορά 

τους στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας Καβάλας, Εθνικής Αντιστάσεως 20 ∆ιοικητήριο, Καβάλα. 

Το άνοιγµα των προσφορών θα διενεργηθεί την 7/6/2013 ηµέρα Παρασκευή 

και ώρα 10:00 π.µ. στο κτήριο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Εθνικής Αντιστάσεως 20 ∆ιοικητήριο, 

Καβάλα και στο Γραφείο 464 που βρίσκεται στον 4
ο
 όροφο. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται µέχρι 31/5/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

14:30 από τους προσφέροντες ή εκπροσώπους αυτών, στο Τµήµα Ποιοτικού και 

Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Εθνικής Αντιστάσεως 20 ∆ιοικητήριο, Καβάλα 

και στο γραφείο 464 ή 465 που βρίσκεται στον 4
ο
 όροφο, τηλ.2510291464 ή 465) επί 

αποδείξει (αριθµός Πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία  παραλαβής), ή θα αποστέλλονται 

ταχυδροµικά στο ανωτέρω Τµήµα µε ευθύνη του προσφέροντα, αρκεί η παραλαβή 

τους να έχει γίνει επί αποδείξει (αριθµός Πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία  παραλαβής). 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά  αποστελλόµενες  

προσφορές δεν πληρούν τα παραπάνω, δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη από την εκτέλεση της προµήθειας 

ορίζεται σε 12.855, χωρίς ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 

προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013 και 

ειδικότερα του φορέα 3295 και ΚΑΕ 1643 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 

Θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο της έγκρισης κυκλοφορίας στην χώρα µας µε 

αριθµό και ηµεροµηνία, το εµπορικό όνοµα του σκευάσµατος και ότι τα υπό 

προµήθεια υλικά είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας 

µας.  

           Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να υποβάλλει Υ.∆. ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην 

2684/29548/8-3-2013 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ.. Οι φιάλες θα είναι του 1L και θα  

φέρουν ευανάγνωστη ανεξίτηλη σήµανση µε την φράση   «ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.». 

          Η τιµή θα δίνεται κατά λίτρο σκευάσµατος µε Φ.Π.Α. κριτήριο κατακύρωσης 

είναι η χαµηλότερη τιµή. Τα φάρµακα θα παραδοθούν στην αποθήκη µας στην Θάσο.      

          Τα µεταφορικά βαρύνουν εξολοκλήρου  τον µειοδότη. Ο προµηθευτής έχει 

υποχρέωση για την παραλαβή των κενών συσκευασίας. Η παράδοση θα γίνει εντός 

25ηµερών το αργότερο από την υπογραφή της σύµβασης από τον µειοδότη. Η δαπάνη 

θα βαρύνει τις πιστώσεις της δακοκτονίας η οποία υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις. 

  

                                                                                  Ο             

                                                              ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

                                                                       Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 
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