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ΠΡΟΣ:

Πρόεδρο και µέλη Επιτροπής
Ανάθεσης µικροεργολαβιών
(Π.∆. 437/81 άρθρο 9 παρ. 4)

ΚΟΙΝ:

1. ∆ιεύθυνση ∆ασών Ξάνθης
∆ιοικητήριο
67100 ΞΑΝΘΗ
2.∆ασαρχείο Ξάνθης
671 00 ΞΑΝΘΗ
3. ∆ήµος Ξάνθης
(για ανάρτηση και αποστολή
του σχετικού αποδεικτικού)
671 00 ΞΑΝΘΗ
4. ∆/νση Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(µε email για ανάρτηση στην
ιστοσελίδα της Α.∆.Μ.Θ)
5.Πίνακας Ανακοινώσεων
∆ασαρχείου Σταυρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
λήψης έγγραφων προσφορών
για την ανάθεση
«Βοηθητικών εργασιών υπολογισµού ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων µε λήψη
δοκιµαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη της ∆ιαχειριστικής Μελέτης του
∆ηµόσιου ∆ασικού Συµπλέγµατος Πασχαλιάς περιόδου 2018-2027»
προϋπολογισµού 9.993,35 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Το ∆ασαρχείο Σταυρούπολης, σύµφωνα µε:
1) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆. 437/81 («….Η αρµόδια δασική αρχή δύναται…να
αναθέτει την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών της µελέτης εις ιδιώτας επιστήµονας
δασολόγους…»)
2) Την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.∆. 437/81 («….ανάθεση υπό επιτροπής της παρ. 4
κατόπιν λήψεως εγγράφων προσφορών άνευ δηµοπρασίας…»)
3) Το Ν.4412/16 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4) Την υπ΄αριθµ.12443/11.10.2016 Απόφαση ∆ασάρχη Σταυρούπολης «Περί Ανάθεσης
εργασιών κατόπιν λήψεως εγγράφων προσφορών»
5) Την υπ΄αριθµ. 12444/11.10.2016 ∆ιακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων διαδικασίας
λήψης εγγράφων προσφορών
6) Την υπ΄αριθµ. 1630/13.2.2015 Απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης «Περί συγκρότησης
επιτροπής ανάθεσης µικροεργολαβιών, προµηθειών και παραλαβών (παρ.4, άρθρο 9 του
Π.∆.437/1981)»
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7) Την υπ΄αριθµ. 12886 /30.10.2015 Απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης «Περί τροποποίηση
απόφασης συγκρότησης επιτροπής ανάθεσης µικροεργολαβιών, προµηθειών και
παραλαβών (άρθρο 9 παρ.4 του Π.∆.437/1981)»
8) Την υπ΄αριθµ. 6356 /30.05.2016 Απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης «Περί τροποποίηση
απόφασης συγκρότησης επιτροπής ανάθεσης µικροεργολαβιών, προµηθειών και
παραλαβών (άρθρο 9 παρ.4 του Π.∆.437/1981)»
9) Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου
Ανακοινώνει
τη λήψη έγγραφων, σφραγισµένων προσφορών, από την επιτροπή του άρθρου 9 παρ.4 του
Π.∆ 437/1981, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου
«Βοηθητικών εργασιών υπολογισµού ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων µε λήψη
δοκιµαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη της ∆ιαχειριστικής Μελέτης του
∆ηµόσιου ∆ασικού Συµπλέγµατος Πασχαλιάς περιόδου 2018-2027»

Η λήψη των έγγραφων προσφορών θα διεξαχθεί από την αρµόδια επιτροπή στις 26 Οκτωβρίου
2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του
∆ασαρχείου Σταυρούπολη. Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 2
Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ, στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη ανακοίνωση.
Το σύστηµα υποβολής προσφοράς θα είναι προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε
συµπληρωµένο τιµολόγιο της υπηρεσίας.
Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς που θα συµπληρωθεί από τους συµµετέχοντες καθώς και
το τεύχος της διακήρυξης-συγγραφής υποχρεώσεων, διατίθενται από το ∆ασαρχείο
Σταρούπολης -, πληροφορίες κ. Τσολακίδης Θεόδωρος τηλ: 2542022218,21004.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων
ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 9.993,35) και αναλύεται ως εξής:
∆απάνη εργασιών:
€ 8.059,15
Φ.Π.Α 23%:
€ 1.934,20
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ∆ασολόγοι που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος από το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε, εγγεγραµµένοι ή µη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. όπως το άρθρο 4 παρ.
2 του Π.∆. 437/81 ορίζει.
∆ικαίωµα υποβολής της προσφοράς , ανάλογα µε τη νοµική µορφή του συµµετέχοντα στη
διαδικασία, έχουν:
1.
σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης, ο ίδιος ο ∆ασολόγος
2.
σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε ή Ε.Ε , ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της εργοληπτικής επιχείρησης,
3.
σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε, ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,
4.
σε περιπτωση µεµονωµένης Α.Ε, εξουσιοδοτηµένος µέλος του ∆.Σ
5.
σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων είτε ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι
ένας εκ των φορέων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο), είτε όλοι οι φορείς
µαζί
Ο φάκελος Προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, οι
οποίοι θα περιέχουν ο µεν πρώτος τα δικαιολογητικά συµµετοχής και θα φέρει την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο δε δεύτερος, την Οικονοµική Προσφορά και
θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».Η υποβολή της προσφοράς
γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ∆ιακήρυξης – Συγγραφής υποχρεώσεων.
∆ικαιολογητικά συµµετοχής, τα οποία θα περιέχονται στο «Φάκελο των δικαιολογητικών»:
1. Άδεια ασκήσεως Επαγγέλµατος ∆ασολόγου.
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2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από τον συµµετέχοντα ότι:
Έχει εµπειρία στην εργασία λήψης δοκιµαστικών επιφανειών για τον υπολογισµό
των δεδοµένων που απαιτούνται για τη σύνταξη διαχειριστικής µελέτης και διαθέτει
τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για να εκτελέσει τη σύµβαση σε
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.
∆εν βρίσκεται σε καµία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016
για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν.
Πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία καθορίζονται µε το άρθρο 75.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά η
παραπάνω Υ/∆ υποβάλλεται για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
3. ∆ικαιολογητικά νοµιµοποίησης του προσώπου που υποβάλλει την προσφορά.
4. Παραστατικά εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε εκπρόσωπο.
Τα υπ΄αριθµ. (3) και (4) δικαιολογητικά απαιτούνται στην περίπτωση της ιδιόχειρης
υποβολής της προσφοράς.
Στις περιπτώσεις ένωσης οικονοµικών φορέων τα υπ΄αριθµ. (1) και (2) δικαιολογητικά
υποβάλλονται για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Σε περίπτωση που στο Φάκελο των δικαιολογητικών δεν περιέχονται όλα τα προαναφερόµενα
δικαιολογητικά, ο Φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς ∆ΕΝ ανοίγεται.
Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι, επί ποινή αποκλεισµού,
σφραγισµένος. Η προσφερόµενη έκπτωση πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς
και να είναι σε ακέραιες εκατοστιαίες µονάδες.
Οι παρούσες εργασίες αποτελούν υποέργο του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Α∆Μ-Θ» µε Κ.Α.Ε
2016ΜΠ03100002 και θα εκτελεστούν µε διατιθέµενες πιστώσεις, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.
105333/1942/ 01.09.2016 (6ΥΣΒ7ΛΒ-3∆Υ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας-Θράκης.

Ο αναπληρωτής ∆ασάρχης Σταυρούπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Τµήµα Εκτέλεσης
∆ασοτεχνικών Έργων

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ
Γεωτεχνικός ∆ασολόγος µε Α΄βαθµό

