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Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας», υποέργο «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών
Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2018», συνολικού προϋπολογισμού
15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-4-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Πέλλας (Δ/νση: Διοικητήριο, 582 00 Έδεσσα, 5ος όροφος) και το σύστημα υποβολής προσφορών
είναι το µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 125 του ν. 4412/2016.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από την έδρα της Υπηρεσίας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
καλούν στους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2381027620 & 2381022951. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Περσεφόνη Σέξτου & Βασιλική
Χατζηγιαννακίδου. Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους η οποία ανέρχεται σε 5 ευρώ, εκτός εάν αναλάβουν με δαπάνη και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω έγγραφα και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, πέραν της προαναφερομένης δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται
στην παροχή των υποστηρικτικών εργασιών - μελετών, είναι κάτοχοι πτυχίου Α΄ τάξης και άνω στην κατηγορία 24
«Δασικές μελέτες» του άρθρου μόνου του π.δ. 541/1978 και είναι εγκατεστημένοι: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β)
σε κράτος-μέλος του Ε.Ο.Χ., γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.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 δ) 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.
 Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΠΔΕ/ΣΑΜΠ 008 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
Έργο 2016ΜΠ00800005.
 Η παρούσα προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & τοιχοκολλείται στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δ/νσης Δασών Πέλλας & των Δασαρχείων Έδεσσας & Αριδαίας. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης
δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ & στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
(http://www.damt.gov.gr/).
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