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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Δασαρχείο Νιγρίτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης
υπηρεσίας «Διαχειριστική μελέτη Δ.Δ. Άνω Βροντούς - Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του
διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δάσος Άνω Βροντούς του Δασαρχείου Σερρών με λήψη
δοκιμαστικών επιφανειών», (CPV: 77231000-8
77231000 8 υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας), σύμφωνα με τη σχετική
Διακήρυξη, που εγκρίθηκε με την αριθ. 19159/30-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΕΣΟΡ1Υ-ΖΗΟ)) απόφαση της Δ/νσης Δασών
Σερρών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 18.000 €,, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24
% (προϋπολογισμός χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ: 14.516,13 € και δαπάνη ΦΠΑ : € 3.483,87). Η υλοποίηση της
σύμβασης χρηματοδοτείται με ποσό 18.000 €, από τον Ειδικό Φορέα Δασών του
ου Πράσινου Ταμείου έτους
2019.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, εκφραζόμενου σε
ακέραιες μονάδες (επί τοις %), επί των τιμών μονάδας
μονάδας των επιμέρους δράσεων του τιμολογίου της υπηρεσίας
και κριτήριο
ριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής
(χαμηλότερη τιμή). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Σερρών.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Σερρών, στη διεύθυνση
διεύθυνση: Τέρμα Ομονοίας,
62125, ΣΕΡΡΕΣ, την 19-11-2019,, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση Δασικών μελετών της κατηγορίας (24) και ανάλογης τάξης πτυχίου, όπως ισχύουν μετά την έκδοση
του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/03-07
07-2019)
2019) ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο εεφαρμογής του Μητρώου
Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. (άρθρα 10 & 39) και που είναι εγκατεστημένα σε
σε:
α) κράτος-μέλος
μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος
κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες,
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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 δ) σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ τη
της παρούσας
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παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Στις περιπτώσεις
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται, έναντι της αναθέτουσας
αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η στελέχωση
αυτών με Δασολόγο θα πρέπει υποχρεωτικά να διατηρηθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της
σύμβασης.
Ως προς τους λόγους αποκλεισμού, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2.2.2 της σχετικής
διακήρυξης, ενώ ως κριτήρια επιλογής έχουν τεθεί τα αναφερόμενα στις παρ. 2.2.3 και 2.2.5 της σχετικής
διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται η 27/12/2019.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται κατάθεση εγγύησης συμμετοχής.
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών έξι (6) μήνες.
Αναθέτουσα αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης / Δασαρχείο Σερρών,
Προϊσταμένη Αρχή είναι η Διεύθυνση Δασών Σερρών και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Δασαρχείο Σερρών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους
αυτών, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Για την παραλαβή των τευχών, ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει, με δαπάνη και επιμέλειά του, την
αναπαραγωγή. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα του φακέλου της δημόσιας σύμβασης στην ιστοσελίδα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, στο μενού Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί, στη διεύθυνση
(URL): www.damt.gov.gr.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 2321 0 46426/39126 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ζάββος Κωνσταντίνος
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ

Σελίδα 2 από 2

