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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ              Κομοτηνή : 10 Ιουλίου 2014

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ                        Αριθ. Πρωτ. : 12773

   

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της  Δ/νσης Αναδασώσεων Αν.  Μακεδονίας  -  Θράκης  προκηρύσσει
πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29
του Ν.3669/08 και με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί του εργολαβικού οφέλους σε έντυπο
της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του Έργου  «Περιποιήσεις - ποτίσματα
έτους 2014 στα Δασικά φυτώρια Αμβροσίας και Οργάνης» σύμφωνα με την Διακήρυξη Δημοπρασίας που
εγκρίθηκε  με  την  12755/10-7-2014 (ΑΔΑ:ΩΧΨΝΟΡ1Υ-ΔΥΦ)  απόφαση  της  Δ/νσης  Αναδασώσεων  Αν.
Μακεδονίας - Θράκης.

Ο  προϋπολογισμός  του  έργου,  με  Φ.Π.Α,  ανέρχεται  σε 58.000,00 Ευρώ.  Εξ  αυτών,  ποσό
47.098,77€ αφορά  τη  συνολική  δαπάνη  εργασιών  (συμπεριλαμβανομένων  των  Γ.Ε  &  Ο.Ε  και  των
απροβλέπτων δαπανών, ποσό  55,70€ για αναθεώρηση εργασιών και ποσό  10.845,53 € για Φ.Π.Α  23%).

Η δημοπρασία θα γίνει την 22η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα
λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας - Θράκης, οδός
Π. Τσαλδάρη 56-58, ΤΚ 69100,  Κομοτηνή, ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής.

Αν για οποιανδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
διενεργηθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα η οποία
ορίζεται με πράξη της  Προϊστάμενης Αρχής. Η πράξη αυτή θα γνωστοποιηθεί σε όσους ενδιαφερόμενους
έλαβαν  τεύχη  του  διαγωνισμού  πέντε  (5)  τουλάχιστον  εργάσιμες  ημέρες  πριν τη  νέα  ημερομηνία  του
διαγωνισμού με τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη . Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (άρθρο 22 του Ν.3669/08).

       Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1.    Μεμονωμένες εργοληπτικές Επιχειρήσεις
α.    Εγγεγραμμένες  
α1.-  στο   Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.Ε.Π.)  που  τηρείται  στη  Γ.Γ.Δ.Ε.  του  Υπουργείου

ΥΠΟ.ΜΕ.&ΔΙ.  εφόσον  ανήκουν  στην  1η ,  Α2  και  Α1  τάξεις για  έργα  κατηγορίας  ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
στελεχωμένες από Δασολόγο ή Τεχνολόγο Δασοπονίας  εγγεγραμμένο στο ΜΕΚ. 

α2.- Εργολήπτες  Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων  (Ε.Δ.Δ.Ε.)  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων εφόσον ανήκουν στην  Α΄ και Β΄ τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81.

 β.- Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών,  εφόσον είναι  εγγεγραμμένες σε αυτούς και  σε τάξη και  κατηγορία  αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες  από  ως  ανωτέρω  β΄  κράτη,  στα  οποία  δεν  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι
αναγνωρισμένων  εργοληπτών,  εφόσον  αποδεικνύουν  ότι  έχουν  εκτελέσει  έργα  παρόμοια  με  το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3.  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την κάλυψη διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου και υπό τους όρους της παρ.3, του άρθρου 16 του Ν 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής
της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 
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4. Κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση  συμμετέχει,  είτε  μεμονωμένα,  είτε  ως  μέλος  ενός  κοινοπρακτικού
σχήματος.  Γίνονται  επίσης  δεκτές  και  μεμονωμένες  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  ή  κοινοπραξίες
εργοληπτικών  επιχειρήσεων  κατ’  εφαρμογή  της  παρ.9  του  άρθρου  16  του  Ν.  3669/08.(«κύρια
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση  συμμετοχής στο  διαγωνισμό  ορίζεται  το  ποσόν  των  942  Ευρώ ήτοι  το  2%  του
προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
Προϊστάμενη Υπηρεσία του έργου είναι η Δ/νση Αναδασώσεων Aν. Μακεδονίας – Θράκης.
Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά από αίτηση τους, μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος δημοπράτησης και
το έντυπο της οικονομικής προσφοράς για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, έναντι απόδειξης, αντί του
ποσού  των  δέκα (10)  ευρώ,  από τα  γραφεία της  Δ/νσης  Αναδασώσεων Αν.Μακεδονίας  -  Θράκης  το
αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17-07-2014.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες  στα  Γραφεία  της  Δ/νσης  Αναδασώσεων  Αν.  Μακεδονίας  -  Θράκης,  Π.  Τσαλδάρη  56-58  69100
ΚΟΜΟΤΗΝΗ ή στο τηλέφωνο 25310 71664.

                                                                                                                             
                                                                                           

                      
                                                                                                   Η Δ/ντρια Αναδασώσεων

                 Αν. Μακεδονίας - Θράκης
                      α.α.

                                                                                                                   Σιμογιάννη Ελένη
                                                                                                              Δασολόγος με Δ΄ βαθμό
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