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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή
αναδόχου για την υπηρεσία: «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση της βατότητας του δασικού
οδικού δικτύου του Δασαρχείου Λαγκαδά για αντιπυρική προστασία έτους 2020», με το
σύστημα προσφοράς χαμηλότερης τιμής επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με την Διακήρυξη
που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 33558/13-07-2020 (ΑΔΑ:68ΡΙΟΡ1Υ-ΑΩ5) απόφαση Δ/νσης Δασών
Θεσσαλονίκης, την Μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 19240/28-04-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΙΑΟΡ1Υ-Κ41)
απόφαση Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης και την υπ’ αριθμ. 33043/09-07-2020 σχετική Τεχνική Έκθεση του
Δασαρχείου Λαγκαδά, για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με αυτεπιστασία και για ύψος δαπάνης
μέχρι του ποσού των 15.257,16 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων έτους 2020 (έργο 2014ΣΕ58400003), σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 23108/03-06-2020
απόφαση της Δ/νσης Δασών Θεσ/νίκης (ΑΔΑ:Ψ8ΛΣΟΡ1Υ-ΧΓ9).
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Λαγκαδά την 30η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με
τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 6 η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και χωρίς άλλη
δημοσίευση.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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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΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
5. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με έναν (1) διαμορφωτή γαιών (grader) 180 HP και άνω, για 206,75
ώρες εργασίας, με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 9.304,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και με έναν (1)
εκσκαφέα - φορτωτή (τύπου JCB) 70 HP και άνω, για 103,44 ώρες εργασίας, με προϋπολογισμό μέχρι
του ποσού των 3.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση που η άδεια του μηχανήματος έργου δεν ανήκει
στην ιδιοκτησία του προσφέροντα, πρέπει να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση του κατόχου
του μηχανήματος έργου, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα παρέχει το μηχάνημα έργου στον προσφέροντα για
την συντήρηση βατότητας δασικού οδικού δικτύου της αντιπυρικής περιόδου έτους 2020.
6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα έξι ευρώ (186,00 €), για τον
διαμορφωτή γαιών και εξήντα ευρώ (60,00 €), για τον εκσκαφέα - φορτωτή.
7. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει ανά μηχάνημα έργου και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που θα
προσφέρει την χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης.
9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω της
ιστοσελίδας http://www.damt.gov.gr/. Tο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο δίνεται σφραγισμένο,
μπορούν να το προμηθευτούν από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου
Λαγκαδά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού
(29/07/2020).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Λαγκαδά (Κ. Ηλιάδη 4, Λαγκαδάς) και στο
τηλέφωνο 2394025788, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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