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  Σταυρούπολη : 16-05-2016

  Aριθ.Πρωτ :   5719                   

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ταχ. Κώδικας     :   670 62                                
Πληροφορίες      :Τσολακίδης Θεόδωρος 

                   Τμήμα Ε.ΔΕ 
Τηλέφωνο   :          25420-22218
 FAX:                     25420-  21004
Ε-mail :              das-sta @ damt.gov.gr

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Επιτροπής Ανάθεσης   
             μικροεργολαβιών, προμηθειών   
              και παραλαβών υλικών,μίσθωσης  

  μηχανημάτωνκλπ ( Π.Δ 437/81, άρθρο  
  9 παρ.4-Εκτέλεση δασοτεχνικών έργων 
  και εργασιών αυτεπιστασίας).  

ΚΟΙΝ. : 1. Διεύθυνση Δασών  Ξάνθης
                                      Διοικητήριο

      67 100       ΞΑΝΘΗ
   2. Δασαρχείο  Ξάνθης 
                         Αδριανουπόλεως  4
                              ΞΑΝΘΗ

   3. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
671 00 ΞΑΝΘΗ

(για την ανάρτηση και αποστολή
αποδεικτικού)
4. Δ.Ε  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

       Ενταύθα
((για την ανάρτηση και αποστολή
αποδεικτικού)
5. Μέλη Επιτροπής
6.Πίνακας Ανακοινώσεων Δασαρχείου

                                                                            7. Iστοσελίδα Α.Δ.Μ.Θ                                                 
                                                                
                                                                         

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To  Δασαρχείο Σταυρούπολης ανακοινώνει ότι δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές , σε έντυπο της 
Υπηρεσίας για τη μίσθωση με ωρομίσθιο  :
α) ενός (1) ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα ( GRADER) ισχύος 90 HP και άνω, προϋπολογισμού δαπάνης 
μίσθωσης 10.000,00 €  και
β) ενός (1) εκσκαφέα-φορτωτή  (JCB) ιπποδύναμης 80 HP και άνω , προϋπολογισμού δαπάνης μίσθωσης 
4.000,00 €, για την εκτέλεση εργασιών που προβλέπονται , από την εγκεκριμένη
Μελέτη  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
Α) ‘ΚΑΛΥΒΑΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ’ β)΄ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ’ και γ) ‘ ΓΕΡΑΚΑ-ΞΑΝΘΗΣ’ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 »
Η μίσθωση των μηχανημάτων θα γίνει για συνολική δαπάνη 11.382,11 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (14.000,00€ με 
Φ.Π.Α). (X  ΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)   
        Οι προσφορές , θα υποβληθούν στα γραφεία του Δασαρχείου Σταυρούπολης , στις 25 Μαίου
2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  09:00 π.μ. (Λήξη υποβολής προσφορών).

Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη, θα επαναληφθεί στις 1 Ιουνίου
2016 ,ημέρα Τετάρτη  χωρίς νέα ανακοίνωση ,στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν ιδιοκτήτες ή διαχειριστές μηχανημάτων, οι οποίοι θα 
παραδώσουν στην αρμόδια επιτροπή , φάκελο προσφοράς  που θα αποτελείται από δύο ξεχωριστούς 
φακέλους.

ΑΔΑ: 70ΠΓΟΡ1Υ-ΙΞΩ



Ο μεν πρώτος θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα αναγράφει ¨ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ΄΄, ο δε δεύτερος θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει την ένδειξη 
΄΄ΦΑΚΕΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄΄. Και στους δύο φακέλους εξωτερικά θα αναγράφεται
 ο πλήρης τίτλος του έργου καθώς και  τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό.
        Στον φάκελο των δικαιολογητικών του διαγωνισμού θα περιέχονται, επι ποινή αποκλεισμού τα
παρακάτω δικαιολογητικά :
  α)    Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με εκατόν εξήντα δύο Ευρώ και εξήντα λεπτά 162,60 € για 
τον ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα ( GRADER) και εξήντα πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά (65,04) για 
τον εκσκαφέα –φορτωτή (   JCB) Η  Εγγυητική θα απευθύνεται προς το Δασαρχείο Σταυρούπολης και θα
έχει χρόνο  ισχύος όχι μικρότερο των επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία του διαγωνισμού (άρθρο 
24 , του ν. 3669/08 όπως ισχύει).                                                          
β) Υπεύθυνη  δήλωση  του ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει :
    1) ότι είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του προσφερόμενου μηχανήματος.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση εταιρικού ή πληρεξουσίου 
εκπροσωπήσεως εκτός εάν η προσφορά υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
     2) ότι έλαβε γνώση των συνθηκών του έργου .
γ) Άδεια κυκλοφορίας μηχανήματος, Δίπλωμα Χειριστού και  Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης
μηχανήματος καθώς και ασφάλισής του (άρθρ. 5 του ν. 489/76 και  ν.2741/99). 
 δ)  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
 ε) Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ.
    Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα περιέχεται  επι ποινή αποκλεισμού   έγγραφη   
σφραγισμένη προσφορά (ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) σε έντυπο της υπηρεσίας στην οποία θα 
αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή για εργασία μιας ώρας χωρίς Φ.Π.Α.
Η πρόκριση  από την επιτροπή της πιο συμφέρουσας στο δημόσιο προσφοράς και για τα δύο 
μηχανήματα( διαμορφωτήρα και εκσκαφέα-φορτωτή)  θα γίνει βάσει του μικρότερου συντελεστή  που 
θα προκύψει από την προσφερόμενη τιμή δια της πραγματικής ιπποδυνάμεως του κάθε διαμορφωτήρα
ή εκσκαφέα-φορτωτή.  
Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές για κάθε ένα μηχάνημα χωριστά( δηλαδή είτε 
μόνο για τον ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα ,είτε μονο για τον εκσκαφέα φορτωτή , είτε και για τα δύο 
μηχανήματα, αλλά με δύο ξεχωριστές προσφορές).
 Eπι προσφορών που έχουν την ίδια τιμή , τελευταίος μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος που το 
μηχάνημά του  έχει τη μεγαλύτερη ιπποδύναμη.
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρακαλείται για την διενέργεια του διαγωνισμού με λήψη εγγράφων 
προσφορών.
Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο 
Σταυρούπολης, Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων , Υπεύθυνος Τσολακίδης Θεόδωρος
Τηλ. 2542022218 και   FAX 2542021004
                                                                                            
                                                                                                  E.Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ 
                                                                            0 Αναπληρωτής Δασάρχης  Σταυρούπολης

                                                                                            Θεόδωρος Τσολακίδης
                                                                                 Γεωτεχνικός- Δασολόγος με Γ΄βαθμό.                        
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