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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
Σο Σμιμα Εκτζλεςθσ Ζργων τθσ Δ/νςθσ Αναδαςϊςεων Αν. Μακεδονίασ - Θράκθσ προκθρφςςει ςυνοπτικό
διαγωνιςμό ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016 και με το ςφςτθμα μειοδοςία
ςτο ποςοςτό γενικών εξόδων και οφζλουσ για εκτζλεςη απολογιςτικών εργαςιών του άρκρου 126 του
Ν. 4412/2016 ςε ζντυπο τθσ Τπθρεςίασ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ εργαςιϊν του ζργου
«Φυτωριακζσ εργαςίεσ ζτουσ 2018 ςτα Δαςικά φυτώρια Αμβροςίασ και Οργάνησ» (CPV: 77231800-6)
ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ που εγκρίκθκε με τθν 5894/3-4-2017 (ΑΔΑ:7ΧΗΓΟΡ1Τ-Κ61)
απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Αναδαςϊςεων Αν. Μακεδονίασ - Θράκθσ.
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου, ανζρχεται ςε 60.000,00 Ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ
Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν 17η του μηνόσ Απριλίου 2018, ημζρα Σρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
(ϊρα λιξθσ επίδοςθσ των προςφορϊν), ςτα Γραφεία τθσ Δ/νςθσ Αναδαςϊςεων Αν. Μακεδονίασ - Θράκθσ,
οδόσ Π. Σςαλδάρθ 56-58, ΣΚ 691 32, Κομοτθνι, ενϊπιον τθσ αρμοδίασ επιτροπισ.
Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα ι αν
μζχρι τθ μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία
αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Η απόφαςθ
αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ
οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτθν ιςτοςελίδα
damt.gov.gr. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι δεν
υποβλθκοφν προςφορζσ, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των
διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που
δραςτθριοποιοφνται ςτθν εκτζλεςθ ΔΑΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ι ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ και που είναι
εγκατεςτθμζνα :
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.,
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρκρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια
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που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ
κοινοπραξία).
Δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςτθν δθμοπραςία ςφμφωνα με το
άρκρο 72 του ν. 4412/2016 .
Φορζασ καταςκευισ του ζργου είναι θ Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη Μακεδονίασ – Θράκησ.
Προϊςτάμενθ Τπθρεςία του ζργου είναι θ Δ/νςη Αναδαςώςεων Aν. Μακεδονίασ – Θράκησ.
Διευκφνουςα Τπθρεςία του ζργου είναι το Σμήμα Εκτζλεςησ Ζργων τησ Δ/νςησ Αναδαςώςεων Α.Μ.Θ.
Αρμόδιο Σεχνικό υμβοφλιο είναι το Σεχνικό υμβοφλιο Δημοςίων Ζργων τησ Περιφζρειασ Ανατολικήσ
Μακεδονίασ – Θράκησ.
Οι ενδιαφερόμενοι μετά από αίτθςι τουσ, μποροφν να προμθκευτοφν το τεφχοσ δθμοπράτθςθσ
και το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, ζναντι απόδειξθσ, αντί του
ποςοφ των δζκα (10) ευρώ, από τα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Αναδαςϊςεων Αν.Μακεδονίασ - Θράκθσ το
αργότερο μζχρι τθν Πζμπτη 12-04-2018.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πάρουν κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και
ϊρεσ ςτα Γραφεία τθσ Δ/νςθσ Αναδαςϊςεων Αν. Μακεδονίασ - Θράκθσ, Π. Σςαλδάρη 56-58 691 32
ΚΟΜΟΣΗΝΗ ι ςτο τθλζφωνο 25310 71664.

Η Αναπληρώτρια Προϊςταμζνη
τησ Δ/νςησ Αναδαςώςεων Α.Μ.Θ.

ιμογιάννη Ελζνη
Δαςολόγοσ με Α΄ βαθμό
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