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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτοκ. : 20867
ΑΔΑ :

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διευ/νση : Κύπρου 10 ,
Τ.Θ. 1195 - Τ.Κ. 65 403
Πληροφορίες : Δ. ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ
 : 2510 451480
 : 2510 451484
E-Mail : supplies@dkavalas.gr

: www.kavala.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΜΗΣ
ΥΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Β) ΚΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ έχοντας υπόψη την 64/2016 απόφαση της Ο.Ε. με την
οποία εγκρίθηκε το τεύχος, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά
ομάδα υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών α) Διαχείρισης κόμης υψηλών &
επικινδύνων δέντρων και β) κοπή ανταγωνιστικής βλάστησης σε κοινοχρήστους
χώρους.
Ο
συνολικός
ενδεικτικός
προϋπολογισμός
είναι
121.770,00€
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης
του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr .
Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι το ΠΔ 28/80 σε συνδυασμό με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου
αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ. 14 του Ν. 2286/95 σχετικά με
επαναλαμβανομενες ΄΄Προμηθειες Δημοσιου Τομεα και ρυθμισεις συναφων θεματων΄΄ &
Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και ο Ν.4281/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2 (ΔΥΟ)
τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης ομάδας ή ομάδες, χωρίς
Φ.Π.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 09/05/2016
, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η 13/05/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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