ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #18.000,00€#

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ GRADER
5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ JCB
6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
7. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 07-06-2016
Ο Δασάρχης

Τσιτλακίδης Αναστάσιος
Δασολόγος με βαθμό Β΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΕΡΓΟ :
Συντήρηση - Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου
περιοχής
αρμοδιότητας Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου για το έτος
2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 2016
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Κ.Νευροκόπι 07-Iουνίου-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθ. Πρωτ.:8162

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Πληροφορίες: Μαναρίδης Μιχαήλ
Τηλέφωνο: 2523021042
Telefax : 2523021041
das-nev@damt.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση
μηχανημάτων»
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.437/81 «περί μελέτης και εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων». Που αφορούν την
εκτέλεση δασοτεχνικών έργων δι΄ αυτεπιστασίας.
2. Σύμφωνα με το αριθμ. 859 ΦΕΚ τεύχος Β με το οποίο ορίζεται ο συντελεστής Μ ίσος με 17,83 για
το έτος 2016, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/81 .
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87 τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Π.Δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/
27-12-2010).
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 142/10 (ΦΕΚ 235Α/27-12-10) «Οργανισμός τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης»
5. Την αριθμ. 99386/6-11-2014 (ΦΕΚ 3105/Β΄/2014) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί ‘’εξουσιοδότησης προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα» στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων’’.
6. Την εγκεκριμένη με την αριθ. 3587/21-03-2016 (ΑΔΑ : Ω9ΒΖΟΡ1Υ-ΨΔ3) απόφαση της Δ/νσης
Δασών Δράμας , μελέτη του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου: «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου
Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2016» και την υπ΄ αριθμ. 7896/06-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΚ3ΜΟΡΙΥΜΡ0) 1η Τροποποίηση – Επικαιροποίηση Προυπολογισμού της παραπάνω Μελέτης.
7. Το υπ΄αρίθ. 139767/2318 /25 Απριλίου 2016 (ΑΔΑ 75ΚΑ4653Π8-ΔΡΥ) έγγραφο
Υπ.Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ- Γεν. Δ/νση
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος – Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Δασικής Πολιτικής – Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης με
θέμα Χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την
υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που
περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένο «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για
χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2016» Από
πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2016 σύμφωνα με το οποίο
εγκρίθηκε η διάθεση για το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου το ποσό των 18.000 ευρώ.
8. Την κατανομή των Πιστώσεων Πράσινου Ταμείου με την αριθ. 8161/07-06-2016 (ΑΔΑ 77ΦΡΟΡ1Υ-ΣΗΤ)
απόφαση του Δασάρχη Κ.Νευροκοπίου για την μίσθωση μηχανημάτων για την υλοποίηση έργων και
εργασιών ΄΄ Αντιπυρικής Προστασίας και Οδοποιίας΄΄ Έτους 2016.
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9. Την ανάγκη της Υπηρεσίας να μισθώσει δύο μηχανήματα προκειμένου να εκτελέσει με
αυτεπιστασία τις χωματουργικές εργασίες του έργου «Συντήρηση- Βελτίωση Δασικού
Οδικού Δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου για το έτος 2016».

Προκηρύσσουμε
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση
Μηχανημάτων :
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1. Ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) Ιπποδύναμης 115 HP μέχρι 180 HP, με σύστημα
προώθησης (μπροστινό μαχαίρι.) , με ωρομίσθιο, για την Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού
Οδικού δικτύου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά Ποταμού Νέστου από το Δασαρχείο Κ.
Νευροκοπίου.
H μίσθωση θα γίνει για συνολική δαπάνη 9.000 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.
2. Ενός (1) λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή αργών υλικών (αμμοχάλικου, γαιών, βράχων,
ορυκτού, μεταλλικού κλπ) κάθε τύπου με υδραυλικό σύστημα ιπποδύναμης 60 HP και άνω,
ο οποίος οφείλει να φέρει κουβά χωρητικότητας 0,80 Κ.Μ. και πάνω, και τσάπα ανοίγματος
πάνω από 0,70 μ. με ωρομίσθιο, για την Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού Οδικού δικτύου
Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά & Νοτιοδυτικά Λεκάνης Κ.Νευροκοπίου από το Δασαρχείο
Κ. Νευροκοπίου.
H μίσθωση θα γίνει για συνολική δαπάνη 9.000 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Άρθρο 1ο
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την 6910/18-5-2016(ΑΔΑ: 7ΕΓΑΟΡ1Υ-38Ρ) και την τροποποίησή
της με το υπ΄αριθμ. 8174/8-06-2016(ΑΔΑ: 7Α29ΟΡ1Υ-ΞΗΑ) Απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δράμας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της παραγράφου 4 το
άρθρου 9 του Π.Δ 437/81, η οποία έχει συσταθεί με 21258/30-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΩΟΡ1Υ-Ξ5Γ)
της Δ/νσης Δασών Δράμας και θα διεξαχθεί στις 21 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10-11π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου
Κ.Νευροκοπίου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Στην κρίση της επιτροπής
εναπόκειται η παράταση η όχι του χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι μία ώρα
(ανάλογα με την κανονική ροή των προσφορών) πριν από την αποσφράγιση των προσφορών.
Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύμφορος ή αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν
διεξαχθεί η δημοπρασία την 21-06-2016, τότε θα διενεργηθεί την 28-06-2016, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10-11π.μ. στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές για κάθε ένα µηχάνηµα ξεχωριστά
(δηλαδή είτε µόνο για τον GRADER, είτε µόνο για τον λαστιχοφόρο εκσκαφέα - φορτωτή JCB , είτε
και για τα δύο µηχανήµατα αλλά µε δύο ξεχωριστές προσφορές). Τα δικαιολογητικά που
συνοδεύουν την οικονοµική προσφορά, αναγράφονται παρακάτω.
Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά
τους, καθώς και το παρών τεύχος με τα συμβατικά τεύχη διατίθενται από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου
(οδός: Διοικητήριο Κ.Νευροκοπίου 66033 ), Πληροφορίες κ. Μαναρίδης Μιχαήλ τηλ.2523021042 &
2523022239.
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Άρθρο 2ο
Για την ανάδειξη αναδόχου(μισθωτού) κριτήριο αποτελεί:
α) Η μικρότερη προσφορά σε ευρώ ανά ίππο και ώρα. Η πρόκριση από την επιτροπή θα
γίνει με βάση το μικρότερο συντελεστή, που θα προκύπτει από το πηλίκο της προσφερθείσης
τιμής προς την ιπποδύναμη. Για τον υπολογισμό του συντελεστή ως ιπποδύναμη θα λαμβάνεται
η ισχύς :
1. Για το GRADER για τον υπολογισμό του συντελεστή ως ιπποδύναμη θα
λαμβάνεται η ισχύς από 115 ΗΡ έως 180 ΗΡ. Η ισχύς των 180 ΗΡ θα θεωρείται η
ανωτέρα ανεξάρτητα αν η ιπποδύναμη του μηχανήματος είναι άνω των 180 ΗΡ.
2. Για τους εκσκαφείς JCB 60-80 ίππων απο τη σύγκριση των
προσφερομένων τιμών προς την ιπποδύναμη ήτοι απο το πηλίκο της
προσφερόμενης τιμής δια της ιπποδυνάμεως. Οι εκσκαφείς
ιπποδυνάμεως πάνω από 80 ίππων θα θεωρηθεί ότι έχουν ιπποδύναμη 80
ίππων.

β) Εκτός αυτού η επιτροπή θα συνεκτιμήσει και το χρόνο κατασκευής του μηχανήματος,
την ικανότητα και αξιοπιστία του αναδόχου(μισθωτού) με βάση στοιχεία που έχει η
Υπηρεσία μας από προηγούμενες συνεργασίες, καθώς και οι υποχρεώσεις του
αναδόχου για έργα υπό κατασκευή, ώστε να γίνει έγκαιρα και καλά η κατασκευή του
έργου.
γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο ανάδοχος(μισθωτής) θ΄ αναδειχθεί με κλήρωση.
Η ιπποδύναμη αναφέρεται στον σφόνδυλο κατά τον χρόνο κατασκευής του μηχανήματος
και θα προσδιορίζεται βάση των στοιχείων των εργοστασίων κατασκευής προωθητήρων και
ισοπεδωτήρων και των 2073116/520/04-07-1977 & 34697/820/09-03-1976 διαταγής του
Υπουργείου Γεωργίας.
Άρθρο 3ο
Συμβατικά στοιχεία της μίσθωσης που πρέπει να λάβουν υπ΄όψιν οι διαγωνιζόμενοι ανά
μηχάνημα είναι :
α. Η Παρούσα διακήρυξη του διαγωνισμού
β. Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ανά μηχάνημα
γ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ανά μηχάνημα

Άρθρο 4ο
Για να γίνει δεκτός κάποιος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή
τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Για κάθε μηχάνημα «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» απαραίτητα θα
περιέχονται – με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό - τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α)Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού του
έργου για κάθε μηχάνημα χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή:
1. Για το GRADER ποσό 150,00 €
2. Για τον εκσκαφέα JCB ποσό 150,00 € .
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Η παραπάνω εγγυητικές επιστολές ή γραμμάτιο παρακαταθήκης πρέπει απαραίτητα να
αναφέρει το όνομα, επώνυμο και όνομα πατρός του μεμονωμένου επιχειρηματία ή σε
περίπτωση εργοληπτικής επιχείρησης υπό νόμιμη μορφή την επωνυμία αυτής, τον τίτλο
του έργου «για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που διενεργείται 07-6-2016 για τη μίσθωση
ενός ............................................. (ανάλογα με το μηχάνημα) και θα απευθύνεται στο
Δασαρχείο Κ.Νευροκοπιου, ισχύει και για επανάληψή του», για το οποίο δίνεται η

εγγύηση και τέλος τον όρο της παραιτήσεως του εγγυωμένου από το δικαίωμα της
διζήσεως και την αναγνώριση απ’ αυτόν ανεπιφύλακτα της υποχρεώσεως να καταθέσει
σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση του κυρίου του έργου, το ποσό της
εγγυήσεως χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση.
Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης σ’ αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης
θα γίνει μετά την κατάθεση από αυτόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης. Στους λοιπούς που πήραν μέρος στο διαγωνισμό οι εγγυήσεις
συμμετοχής θα επιστραφούν μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
από την αρμόδια Αρχή.

β) Υπεύθυνη δήλωση ΝΔ 1599/86 ενυπόγραφη για κάθε μηχάνημα, από την οποία να
συνάγονται τα παρακάτω:
1. ότι έλαβε γνώση της διακήρυξης των συμβατικών τευχών και των συνθηκών
εργασίας του έργου τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
2. εάν ο μειοδότης είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του μηχανήματος που προσφέρεται
για μίσθωση.
3. ο αντίκλητος αυτού στην έδρα της Υπηρεσίας και ότι κάθε κοινοποίηση σ’ αυτόν με
σχετικό έγγραφο είναι ισχυρή για το μειοδότη εφόσον ο προσφέρων δεν είναι
κάτοικος του Δήμου Κ.Νευροκοπίου.
4. Δεν έχει σχέση συγγένειας άμεσα η έμμεσα με τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού .
5. Ότι δεν έχει λάβει μέρος σ΄ άλλο διαγωνισμό που βρίσκεται στο στάδιο έγκρισής του
και στην οποία ήταν μειοδότης.
6.
Ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα σε περιοχές οπού έχει εντοπισθεί ο
επιβλαβής οργανισμός καραντίνας Ceratocystis platani.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «Περί ατομικής ευθύνης κ.λ.π. συνεργείουμηχανουργείου επισκευών» στην οποία θα φαίνεται η χρονολογία της τελευταίας γενικής
επισκευής του κινητήρα κλπ.
δ) Τη νόμιμη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Μεταφορών άδεια μηχανήματος ή
φωτοαντίγραφο αυτής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμβολαίου αγοράς του
μηχανήματος ή βεβαίωση από την αντιπροσωπεία του μηχανήματος από τα οποία να
προκύπτουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 στοιχεία.
ε ) Φορολογική ενημερότητα.
στ) Βεβαίωση εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ ).
ζ) Αποδεικτικό καταβολής τελών χρήσης. Σε περίπτωση Μηχανημάτων Έργου
απαλλάσσονται σύμφωνα με το Ν. 3481/2006 από ετήσιο τέλος χρήσης και υποχρέωσης
ασφάλισης μηχανήματος
η) Εφ’ όσον στο διαγωνισμό συμμετέχει άτομο για λογαριασμό εταιρείας εκτός από τα
ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσει και πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας που μ’ αυτό να εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό, να έχει
εξουσιοδοτηθεί για τη συμμετοχή του, καθώς και κυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού.
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θ) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαραίτητη είναι η προσκόμιση εταιρικού και
πληρεξουσίου εκπροσώπησης στο διαγωνισμό, εκτός αν η προσφορά υπογράφεται από
όλους τους συνιδιοκτήτες.
2. Για κάθε μηχάνημα σε ξεχωριστό φάκελο που να περιέχει την κυρίως προσφορά για
κάθε ώρα απασχόλησης του μηχανήματος. Στο φάκελο τούτο θα γράφεται με ευκρίνεια
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό της ……………..
για τη μίσθωση ενός (1) Διαμορφωτήρα (GRADER) ή ενός (1) λαστιχοφόρου
εκσκαφέα - φορτωτή JCB (ανάλογα) από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου του
…………….. (ονοματεπώνυμο διαγωνιζόμενου)», η πλήρης επαγγελματική διεύθυνση (οδός,
αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως e-mail) του Προσφέροντος /
Διαγωνιζόμενου.
Στην Έγγραφη προσφορά θα αναγράφεται αναλυτικά:
1) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.
2)Ολόγραφα και αριθμητικά η προσφερόμενη τιμή για κάθε ώρα εργασίας του
μηχανήματος.
3) Ημερομηνία και
4) Υπογραφή
Η προσφορά θα έχει συνταχθεί κανονικά και θα έχει υπογραφεί δια χειρών του
μειοδότη.
Άρθρο 5ο
Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς στις
δημοπρασίες γίνεται, για ατομική επιχείρηση από τον υπόχρεο για αυτήν φυσικό πρόσωπο,
για ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο εταίρο
της, για ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από εξουσιοδοτημένο μέλος του
διοικητικού της συμβουλίου και για κοινοπραξία από τον ορισμένο εκπρόσωπο των
κοινοπρακτούντων.
Όλα τα στοιχεία προσφοράς θα φέρουν τις υπογραφές των εκπροσώπων των εταιρειών.
Για την επίδοση της προσφοράς οι εκπρόσωποι θα έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας.
Η συμμετοχή στη δημοπρασία (υποβολή προσφοράς) προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο,
ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση αυτής της διακηρύξεως και όλων των άλλων
στοιχείων της δημοπρασίας, καθώς και ότι επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και έλαβε γνώση
των τοπικών συνθηκών του.
Οι προσφορές είναι υποχρεωτικές για αυτούς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και για
χρονικό διάστημα (60) εξήντα ημερών μετά την διενέργεια αυτού. Δύναται η δημόσια αρχή να
εκδώσει πράξη κατακύρωσης και έγκρισης και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας εάν
ο ενδιαφερόμενος μειοδότης συμφωνήσει γι’ αυτό.
Διαδικασία του Διαγωνισμού
Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού και μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1 της
παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι
φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής.
Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού
αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο
των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών
προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
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Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιων της, η Επιτροπή Διαγωνισμού
ελέγχει τη νομιμοποίηση του προσώπου που τον υποβάλλει. Σε περίπτωση που η
νομιμοποίηση του υποβάλλοντος τον φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος
παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση για το νομότυπο ή μη της υποβολής λαμβάνεται κατά
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανά μηχάνημα ανοίγονται,
καταγράφονται στο πρακτικό ανά μηχάνημα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται
στο φάκελο, και μονογράφονται. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές,
μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους
στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται σε
πίνακα ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.
Η Επιτροπή και ακολουθώντας την σειρά καταχώρησης στον ανωτέρω πίνακα, ελέγχει,
για κάθε διαγωνιζόμενο, την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του στον
διαγωνισμό και αν πληρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας. Ελέγχει επίσης για κάθε
διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς.
Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχεται η πληρότητα υπογραφών-μονογραφών
στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων. Στην συνέχεια, ελέγχεται η
ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η
αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή της τιμής για κάθε ώρα εργασίας.
Στις προσφορές θα αναγράφεται αριθμητικά και ολόγραφα χωρίς ξέσματα και
διορθώσεις η τιμή σε Ευρώ κάθε ώρας εργασίας.
Η πρόκριση από την επιτροπή θα γίνει με βάση το μικρότερο συντελεστή, που θα
προκύπτει από το πηλίκο της προσφερθείσης τιμής προς την ιπποδύναμη. Για τον
υπολογισμό του συντελεστή ως ιπποδύναμη θα λαμβάνεται η ισχύς 115-180 ίππων για το
GRADER και 60-80 για το JCB απο τη σύγκριση των προσφερομένων τιμών προς την
ιπποδύναμη ήτοι απο το πηλίκο της προσφερόμενης τιμής δια της ιπποδυνάμεως. Τα
μηχανήματα ιπποδυνάμεως πάνω από 180 ίππων για το GRADER θα θεωρηθεί ότι έχουν
ιπποδύναμη 180 ίππων. Τα μηχανήματα ιπποδυνάμεως πάνω από 80 ίππων για το JCB θα
θεωρηθεί ότι έχουν ιπποδύναμη 80 ίππων.
Ο Μειοδότης θα αναδειχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Θα προκριθούν κατά σειρά οι
προσφερόμενες τους μικρότερους συντελεστές κατά κατηγορία ,( λόγος προσφερόμενης τιμής
και ιπποδυνάμεως) και εφόσον κριθούν συμφέρουσες στο Δημόσιο.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τον ίδιο μικρότερο
συντελεστή τότε θα γίνει κλήρωση, ενώπιον της επιτροπής, των διαγωνιζομένων, οπότε ο
μειοδότης θα προκύψει από την κλήρωση. Προκειμένου για εκσκαφείς η GRADER πού
απασχολήθηκαν κατά το παρελθόν στην Υπηρεσία με μειωμένη απόδοση, με πολλές
καθυστερήσεις λόγω συνεχούς βλάβης, η Επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να απορρίψει
αυτούς, συγκρινόμενους με άλλους του αυτού τύπου, ιπποδύναμης και με το αυτό
προσφερόμενο ωριαίο μίσθωμα ή και με μίσθωμα έως 10% ανώτερο.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Επειδή το έργο εκτελείται με βάση το άρθρο 9 Π.Δ. 437/81 δεν θα υπάρχει
εργολαβικό όφελος.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι χωρίς Φ.Π.Α.
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Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Υπηρεσία.
Η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ.
Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Σε περίπτωση που η
ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των
διαγωνιζομένων, η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει αυθημερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των
δέκα πρώτων διαγωνιζομένων. Υπό την προϋπόθεση αυτή, ο έλεγχος των υπολοίπων
προσφορών μπορεί να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος
για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν,
φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται
στο Πρακτικό της Ε.Δ.
Οι προσφορές των τελευταίων μειοδοτών υπέρ των οποίων
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός είναι οριστικές και δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή
μέχρι της λήξης της σύμβασης.
Παραιτούνται οι μειοδότες από κάθε αξίωση σε τυχόν απρόβλεπτη μεταβολή των
οικονομικών συνθηκών με τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 6ο
Οι προσφορές θα δίνονται σε € με ακέραιο αριθμό και αφορούν το μίσθωμα για κάθε ώρα
απασχόλησης του μηχανήματος. Προσφορά αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση ή
μη σύμφωνη προς τους όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ΦΠΑ βαρύνει
την Υπηρεσία.
Άρθρο 7ο
Ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας μπορεί να υποβληθούν μόνο από
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας
Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε πέντε(5)ημέρες από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου και απευθύνονται στην προϊσταμένη αρχή η οποία
αποφασίζει(ν. 3669/08, αρθ. 25)
Παρατυπία του διαγωνισμού ή ματαίωση τούτου γι’ οποιονδήποτε λόγο μη κατακύρωσής
του, κανένα δικαίωμα ή απαίτηση δημιουργεί υπέρ του μειοδότη ή τους μειοδότες.
Άρθρο 8ο
Η έγκριση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού εναπόκεινται στην Διεύθυνση Δασών
Νομού Δράμας.
Μετά την έγκριση των πρακτικών καλείται ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε ο
διαγωνισμός και αυτός στο εξής θα ονομάζεται ανάδοχος (μισθωτής), όπως μέσα σε (5) πέντε
ημέρες από της επίδοσης σ’ αυτόν ή στον αντίκλητό του, της έγγραφης πρόσκλησης, να
υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό αφού προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
ποσού :
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1. Για τον GRADER ποσό 370,00 € (5% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ),
2. Για τον εκσκαφέα JCB ποσό 370,00 € (5% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ),
Στην ανωτέρω εγγυητική θα αναγράφεται: για τη καλή εκτέλεση των χωματουργικών
εργασιών
στο
Δασαρχείο
Κ.Νευροκοπίου
με
τον
ιδιόκτητο
μισθωμένο
...............................(ανάλογα με το μηχάνημα) με αριθμ. Κυκλοφορίας …………………………. για
την Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού Οδικού δικτύου του Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου ισχύει
μέχρι την επιστροφή της από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου.
Σε (5) πέντε ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να μεταφέρει το μηχάνημα που μισθώθηκε στο έργο που έχει καθοριστεί από
την Υπηρεσία για να αρχίσει τις εργασίες.
Εάν περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Η συνολική διάρκεια μίσθωσης ορίζεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 των ειδικών
Συγγραφών υποχρεώσεως ανά μηχάνημα έως της 31-10-2016.

Άρθρο 9ο
Το Έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις για την υλοποίηση έργων και εργασιών
«αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένο
«Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα
Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2016» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του
Πράσινου Ταμείου έτους 2016 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά. Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες
νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση
καταβολής τους (ο Φ.Π.Α αποδίδεται στο Δημόσιο).

Άρθρο 10
Σε περίπτωση αγόνου ή ασύμφορου αποτελέσματος, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.
Άρθρο 11
Σε περίπτωση μείωσης της σχετικής δαπάνης του διαγωνισμού από τον φορέα ή φορείς
χρηματοδότησης κατά την εκτέλεση των εργασιών, οι εργασίες θα διακοπούν και οι πληρωμές
θα γίνουν μέχρι το ύψος των πιστώσεων που θα διατεθούν για το εν λόγω έργο.
Άρθρο 12
Οποιοσδήποτε νέος όρος προκύψει και ο οποίος κριθεί απαραίτητος για την καλή
εκτέλεση των εργασιών, θα συμπεριληφθεί στην σύμβαση(συμφωνητικό) με τον μισθωτή.
Άρθρο 13
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί μέχρι την 27/05/2016
α) Πρωινό τύπο
(Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού καθώς και τυχόν επανάληψής του
βαρύνουν αναλογικά τον κάθε μειοδότη ήτοι 50% τον μειοδότη για το
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GRADER και 50% τον μειοδότη για το JCB).

β) Στο Δήμο Κ.Νευροκοπίου
γ) Στο Πίνακα ανακοινώσεων του Δασαρχείου Κ.Νευτροκοπίου
δ) Στην Ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης .
Κ.Νευροκόπι 07-06-2016
Ο Συντάκτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ε.Γ.Γ.Α.Δ.
Ο Δασάρχης Κ.Νευροκοπίου

Μαναρίδης Μιχαήλ
Δασολόγος με Δ’ βαθμό

ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Δασολόγος με Β’ βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ-ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΜ…………………………………….
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

