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Αριδαία

27-09-2019

Αριθ. Πρωτ. : 19004
Προς: Πίνακας αποδεκτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου,
για την υπηρεσία: «Κατασκευή χώρου Δασικής Αναψυχής-Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
Δασοφυλακείου Λουτρακίου» σύμφωνα με τη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αρ. 18735/25-09-2019
(ΑΔΑ:6ΙΚΑΟΡ1Υ-ΗΚ9) Απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αριδαίας που
εγκρίθηκε με την Αρ. Πρ. 17617/13-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΧ8ΧΟΡ1Υ-16Φ)

Απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας, για

ύψος δαπάνης ποσού 9.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 584
(Π.Κ. 2001ΣΕ08400004 Κατασκευή νέων χώρων Δασικής Αναψυχής και Ανακαίνισης Παλαιών – Δασικοί
Περιβαλλοντικοί Οικισμοί (Π.Κ. 2003ΣΕ08400000)).
1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας την 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι
εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωµένες από ∆ασολόγους ή
Τεχνολόγους ∆ασοπόνους εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.∆. 146/88
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β. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι
εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ.
γ. Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε∆∆Ε), εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξη, σύµφωνα µε τα
άρθρα 16 και 17 του Π∆ 437/81.
δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα (πρώην) Νοµαρχιακά Μητρώα για έργα οικοδοµικά που
νοµιµοποιούν την συµµετοχή τους.
ε) Προερχόµενοι από κράτος-µέλος της Ένωσης, ή κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
µε αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλµατος
στ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
ζ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς
ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
- Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.
4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
- Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
3. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
4. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας για τον προσωρινό ανάδοχο θα επικυρωθεί µε απόφαση της
Προϊσταμένης Υπηρεσίας.
5. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισµού µέσω της
ιστοσελίδας (http://www.damt.gov.gr/).
Τα έγγραφα του διαγωνισµού διατίθενται στο γραφείο του τµήµατος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών έργων
του ∆ασαρχείου Αριδαίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών ο
ενδιαφερόµενος µπορεί να αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη παρέχονται από την κα Αγγελική Νάτσιου, τηλ.: 23840
21242, 2313309623 στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας στην οδό Ερμού 5, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Η Αναπληρώτρια Δασάρχης

Άννα Πουσίνη
Δασολόγος με Α΄ βαθμό
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Δήμο Αλμωπίας
(Για την αυθημερόν δημοσίευση στον
Πίνακα Ανακοινώσεων και αποστολή του
σχετικού αποδεικτικού)

2. Ισότοπο ΑΔΜ-Θ
3. Μέλη επιτροπής της υπηρεσίας μας

