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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου,

για την εκτέλεση των εργασιών: «Προληπτικά µέτρα για την αντιπυρική προστασία των δηµοσίων
δασών και δασικών εκτάσεων ∆ασαρχείου Έδεσσας έτους

2017- Βελτίωση Βατότητας ∆ασικού

Οδικού ∆ικτύου περιοχής ∆ασαρχείου Έδεσσας έτους 2017»

µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού

έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε

µε την 8694/ 26 - 06 - 2017 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ν. Πέλλας και την σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου
Έδεσσας που εγκρίθηκε µε την Αρ. Πρ. 7296/26-05-2017

Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Ν. Πέλλας, για ύψος

δαπάνης µέχρι το ποσό των 12.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) µε δυνατότητα αυξοµείωσης
30%, ανάλογα µε την έκπτωση που θα επιτευχθεί και εφόσον υπάρχει πίστωση.

1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Eιδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου

Ταµείου έτους 2017.

2. Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Έδεσσας την 25– 07 – 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα

10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος για το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα επαναληφθεί µε
τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 01– 08 – 2017, ηµέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δηµοσίευση.
4. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν :
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις :
α.

Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του

ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωµένες από
∆ασολόγους ή Τεχνολόγους ∆ασοπόνους εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3 του
Π.∆. 146/88

β. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του
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ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.

γ. Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε∆∆Ε), εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξη, σύµφωνα µε
τα άρθρα 16 και 17 του Π∆ 437/81.

δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα (πρώην) Νοµαρχιακά Μητρώα για έργα οδοποιίας ή
χωµατουργικά που νοµιµοποιούν την συµµετοχή τους.

ε) Προερχόµενοι από κράτος-µέλος της Ένωσης, ή κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), µε αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλµατος

στ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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

ζ) 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.

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.
4412/2016.

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για την συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή
∆ηµοσίων Έργων.

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό

δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

6. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ασαρχείο Έδεσσας.
7. Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να προµηθευτούν την παρούσα ∆ιακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς

και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, αντί του ποσού των 5,00 € µε

απόδειξη, από το γραφείο του Τµήµατος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου Έδεσσας, κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες και το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού.

8. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Γεωργία Μπόνου, τηλ.: 23810 28342 στα γραφεία του

∆ασαρχείου Έδεσσας στην οδό ∆ιοικητήριο, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη
∆ασαρχείου Έδεσσας

Σοφία Βαβούρη
∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό

ΑΔΑ: 7ΝΗ8ΟΡ1Υ-ΥΟΒ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. ∆ήµο Έδεσσας, Πέλλας, Σκύδρας
Για την αυθηµερόν δηµοσίευση στον Πίνακα
Ανακοινώσεων και αποστολή
του σχετικού αποδεικτικού
2. Iστότοπο Α∆ΜΘ
3. Μέλη Επιτροπής της Υπηρεσίας µας.
4. Εφηµερίδα Γιαννιτσά

