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Το ∆ασαρχείο Γουµένισσας προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό για την ανάθεση της 
∆ράσης «Ανάπτυξη, εγκατάσταση & παραµετροποίηση ενός (1) πρότυπου πιλοτικού συστήµατος 
ασύρµατης ταυτοποίησης οχηµάτων µεταφοράς ξυλείας, µε αυτοµατοποιηµένο υπολογισµό του 
όγκου φορτίου» (δράσεις 4.1, 4.2,  4.3 και 4.4) για τις ανάγκες του έργου «AITOLOS: Cross-
border collaboration to fight illega llogging and timber trade to protect trans-boundary Greek- 
F.Y.R.O.M. ecosystems», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του IPA διασυνοριακού προγράµµατος 
«Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», µε προϋπολογισµό 
60.000,00 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ. 
 
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, 
Τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Μ. Αλεξάνδρου 24, 61300 Γουµένισσα 
καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της ∆ιαύγειας (http://www.diaygeia.gr.), στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο και στον διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης . Για την παραλαβή της ∆ιακήρυξης απαιτείται κατάθεση ποσού πέντε ευρώ (5 €) στο 
∆ασαρχείο Γουµένισσας. Προσοχη: Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να είναι 
σφραγισµένο από την Υπηρεσία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23430-41207, FAX επικοινωνίας 
23430-42002, αρµόδιος υπάλληλος για πληροφορίες κ. Βούρτσας Γεώργιος και Ευαγγελίδου 
Ειρήνη. 
Οι προσφορές θα πρέπει να περιέλθουν στο ∆ασαρχείο Γουµένισσας µέχρι τις 28-4-2014, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 14.00. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, όσες προσφορές 
κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.  
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3. Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών. Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών θα 
πραγµατοποιηθεί στις 29-4-2014, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία του ∆ασαρχείου 
Γουµένισσας, από την αρµόδια επιτροπή. 
4. Βασικοί Όροι συµµετοχής των υποψηφίων. Ισχύουν όσα ορίζονται στο Π.∆.118/2007. 
5. Εγγύηση συµµετοχής. Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής για 
ποσό που αντιστοιχεί στο 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., αξίας 3.000,00 €. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 
ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που 
αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6. Τεχνικές προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών αναφέρονται στο 
συνηµµένο παράρτηµα της διακήρυξης. 
7. ∆ικαίωµα συµµετοχής. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν σύµφωνα µε το αρθ. 6 του 
Π∆ 118/2007 οι εξής :  

α) Φυσικά πρόσωπα. 
β) Νοµικά πρόσωπα. 
γ) Ενώσεις προµηθευτών. 
δ) Συνεταιρισµοί. 
ε) Κοινοπραξίες προµηθευτών. 

 
8. Χρονική Ισχύς προσφοράς. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για 
εκατόν είκοσι (120) µέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.  
9. Χρηµατοδότηση. Το έργο συγχρηµατοδοτείται για την ελληνική πλευρά κατά 75% από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25%  από Εθνικούς Πόρους.  
Ο 
 

Μ.Ε.Γ.Γ.Α.∆.Μ.-Θ. 
Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 

 
 

Γεώργιος Βούρτσας 
∆ασολόγος µε βαθµό Β΄ 
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