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µικροεργολαβιών, προµηθειών
και παραλαβών υλικών,µίσθωσης
µηχανηµάτωνκλπ ( Π.∆ 437/81, άρθρο
9 παρ.4-Εκτέλεση δασοτεχνικών έργων
και εργασιών αυτεπιστασίας)
∆ασαρχείου Σταυρούπολης
Ενταύθα
ΚΟΙΝ. : 1. ∆ιεύθυνση ∆ασών Ν. Ξάνθης
∆ιοικητήριο
67 100 ΞΑΝΘΗ
2. ∆ασαρχείο Ξάνθης
Αδριανουπόλεως 4
67 100 ΞΑΝΘΗ
(για την ανάρτηση και αποστολή Αποδεικτικού)

3. ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
67 100 ΞΑΝΘΗ
(για την ανάρτηση και αποστολή Αποδεικτικού)

4. ∆.Ε ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
67062 Σταυρούπολη
(για την ανάρτηση και αποστολή Αποδεικτικού)

5. Μέλη Επιτροπής
6.Πίνακας Ανακοινώσεων
∆ασαρχείου Σταυρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», ΕΤΟΥΣ 2014»
µε λήψη έγγραφων προσφορών (από Επιτροπή της παρ. 4 του αρθρ. 9 του Π.∆. 437/81) και
µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς: µειοδοσία µόνο πάνω στο ποσοστό εργολαβικού
οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών (άρθρ. 4, περ.ε , του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε).
Συνολική δαπάνη 8.130,08 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (10.000,00 € µε ΦΠΑ)
Το ∆ασαρχείο Σταυρούπολης, έχοντας υπόψη :
α) Την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.∆. 437/81 (….ανάθεση υπό επιτροπής της παρ. 4 κατόπιν
λήψεως εγγράφων προσφορών άνευ δηµοπρασίας…) και την παρ. 3 του άρθρου 15 του Π.∆.
437/81, «Περί µελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» που αφορούν την εκτέλεση
δασοτεχνικών έργων δι΄ αυτεπιστασίας.
β) Την µε αριθµ. 53844/10-7-2013 (ΦΕΚ 2017 Β΄/16-8-2013), (Α∆Α: ΒΛΩ3ΟΡ1Υ-Ν4Ν), Απόφαση
του Γ.Γ. Α.∆.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων σε οργανικές µονάδες της Α.∆.Μ.Θ. και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γενικού Γραµµατέα”,
στους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της Α.∆.Μ.Θ.
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γ) Την µε αριθµ. 1800/14-02-2013 Αποφ. ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης µε την οποία ορίσθηκε η
Επιτροπή ανάθεσης µικροεργολαβιών, κλπ (παρ 4, αρθρ. 9 του Π.∆. 437/81) για τα µε
αυτεπιστασία εκτελούµενα δασοτεχνικά έργα του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης.
δ) Την εγκεκριµένη, µε την αριθ. 5233/15-04-2014 (Α∆Α : ΒΙΦ1ΟΡ1Υ-∆5Ρ) απόφαση της ∆/νσης
∆ασών Ξάνθης, µελέτη του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
∆ΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», ΕΤΟΥΣ 2014».
ε) Την µε αρ. πρωτ. 111559/2413/18-6-2014 (Α∆Α: 6ΙΗΚ0-ΡΤΨ) απόφαση του ΥΠΕΚΑ Έγκριση
διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000,00 € για το ∆ασαρχείο Σταυρούπολης από πιστώσεις του
Ειδικού φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου.
στ) Την µε αρ. πρωτ. 9308/18-07-2014 απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης έγκρισης διενέργειας
διαδικασίας µε λήψη έγγραφων προσφορών από Επιτροπή της παρ. 4 του αρθρ. 9 του
Π.∆. 437/81 για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
∆ΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», ΕΤΟΥΣ 2014» του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης.
ζ) την µε αριθµ. πρωτ. 9339/ 21-07-2014 Απόφαση Αναπληρωτή ∆ασάρχη Σταυρούπολης για την
διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης έργου «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας στο
∆ασικό φυτώριο ΄΄Καλλιθέας΄΄ έτους 2014» µε λήψη έγγραφων προσφορών από επιτροπή της
παρ.4 του αρθρ. 9 του Π.∆. 437/81(Α∆Α: 78ΓΦΟΡ1Υ-ΘΙΜ)
η) Την ανάγκη εκτέλεσης του έργου για την εύρυθµη λειτουργία του δασικού φυτωρίου
«Καλλιθέας» Σταυρούπολης.
ανακοινώνει την λήψη έγγραφων προσφορών, άνευ δηµοπρασίας, από την επιτροπή της
παρ. 4, αρθρ. 9 του Π.∆. 437/81, σ’ έντυπο της Υπηρεσίας, για την ανάθεση εκτέλεσης
εργασιών (απολογιστικά) του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΙΚΟ
ΦΥΤΩΡΙΟ «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», ΕΤΟΥΣ 2014»
Το σύστηµα υποβολής προσφοράς που θα εφαρµοστεί είναι η µειοδοσία µόνο πάνω στο
ποσοστό εργολαβικού οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών,.
Η λήψη έγγραφων προσφορών θα γίνει στις 31 του µηνός Ιουλίου του έτους 2014,
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του
∆ασαρχείου Σταυρούπολης, σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. πρωτ. 9199/16-07-2014
Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου.
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύµφορη για το ∆ηµόσιο ή αν για
οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διενεργηθεί, τότε θα επαναληφθεί στις 07-08-2014, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. στον ίδιο τόπο και µε τους ίδιους όρους χωρίς άλλη ανακοίνωση.
Το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, το οποίο θα συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες για
την προσφορά τους, καθώς και η µε αριθµ. πρωτ. 9199/16-07-2014 Συγγραφή Υποχρεώσεων
και το τεύχος Τεχνική Περιγραφή-Τιµολόγιο-Προϋπολογισµός του έργου, διατίθενται από το
∆ασαρχείο Σταυρούπολης (Σταυρούπολη, Τ.Κ. 67062).
Πληροφορίες κ.Τσολακίδη Θεόδωρο, τηλ.: 2542022218 & τηλ. -φαξ.: 2542021004
Προϋπολογισµός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 10.000,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α.και αναλύεται σε:
∆απάνη Εργασιών
: 5.960,45 €
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ
ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ18%(Γ.Ε+Ο.Ε) : 1.072,88 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
: 1.055,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
:
41,75 €
Φ.Π.Α. 23%
: 1.869,92 €

Στη διαδικασία λήψης έγγραφων προσφορών θα γίνουν δεκτοί:
Α) Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α.1, Α.2 και 1η τάξη για
έργα κατηγορίας Πρασίνου στελεχωµένες µε ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο εγγεγραµµένο στο ΜΕΚ
Β) Εργολήπτες δηµοσίων δασοτεχνικών έργων και εργασιών (Ε∆∆Ε) A’ ή Β’ τάξης.
Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του
διαγωνιζόµενου:
•
σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός εργολήπτης,
•
σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργ.Επ.,
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•
σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,
•
σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,
•
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος
(που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας
εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος κατά τα παραπάνω.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων συµµετεχόντων από το ίδιο φυσικό
πρόσωπο.
Η προσφορά κάθε συµµετέχοντα 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, (που θα είναι και σφραγισµένος), την
Οικονοµική Προσφορά, και θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Στο «ΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» απαραίτητα θα περιέχονται – µε ποινή
αποκλεισµού από τη διαδικασία λήψης έγγραφων προσφορών, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α. Εργολαβικό Πτυχίο. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο
Μ.Ε.Ε.Π. ή Ε∆Ε πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που
ορίζεται παραπάνω. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο παραµένει στη
διάθεση των οργάνων της διαδικασίας λήψης έγγραφων προσφορών για αποδεικτικούς λόγους
(εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών)
β. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από τον συµµετέχοντα ότι:
α1. Έλαβε γνώση των όρων και προϋποθέσεων της Σ.Υ. τους οποίους και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
α2. ∆εν έχει σχέση συγγένειας άµεσα η έµµεσα µε τα µέλη της επιτροπής ή µε υπαλλήλους της
Υπηρεσίας.
γ. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στη διαδικασία λήψης έγγραφων προσφορών
αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, ποσού εκατόν εξήντα τρία ευρώ (163,00 €) και θα απευθύνεται στο ∆ασαρχείο
Σταυρούπολης.
δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
ε. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
στ. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση κλπ.
Ο σφραγισµένος «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα περιέχει συµπληρωµένο το
έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας κάτωθι στοιχεία:
1) Τα στοιχεία του προσφέροντα.
2) Ολόγραφα και αριθµητικά το ποσοστό έκπτωσης επί του Ε.Ο.
3) Ηµεροµηνία και
4) Υπογραφή
Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα µειοδοσίας
µόνο πάνω στο ποσοστό εργολαβικού οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών.
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του Ειδικού φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου.
Για περισσότερες πληροφορίες για την Συγγραφή Υποχρεώσεων, το τεύχος Τεχνική ΠεριγραφήΤιµολόγιο -Προϋπολογισµός του έργου και το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς , οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται στο ∆ασαρχείο Σταυρούπολης και στο τηλέφωνο : 2542022218 &
τηλ. -φαξ.: 2542021004, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο κ. Τσολακίδης Θεόδωρος.
Όλα τα παραπάνω θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας
Θράκης www.damt.gov.gr .

E.Γ.Γ.Α.∆.Μ.Θ
Ο Αναπληρωτής
∆ασάρχης Σταυρούπολης

Τσολακίδης Θεόδωρος
Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος
µε Γ΄βαθµό.

