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Θεσσαλονίκη 26-04-2016
Αρ.Πρωτ. 29622
ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΥΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΕ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝΕΣ ΚΑΙ
ΔΑΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΟΥΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ , ΗΜΑΘΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ''ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΑΣΩΝ 2016– ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΑΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών , προκηρύσσει Ανοιχτό Μειοδοτικό
∆ιαγωνισµό, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08
και τους όρους του τεύχους δημοπράτησης και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες
να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση του έργου «Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων
για τη βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς σε καστανεώνες και δάση
καστανιάς για το έτος 2016 στο Νομούς Ξάνθης, Σερρών, Ημαθίας» , με προϋπολογισμό
203.122,18 ΕΥΡΩ, με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας πρασίνου με
προϋπολογισμό 165.139,98 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα και
αναθεώρηση).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και υπόκειται στις κρατήσεις που
προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Το έργο έχει ενταχθεί στη Δράση 2: Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων, του Μέτρου 5:
Βιολογική Καταπολέμηση έλκους καστανιάς σε καστανεώνες και δάση καστανιάς της
χώρας για το 2016, του Άξονα Προτεραιότητας 3: Αποκατάσταση Δασοκομικού
Δυναμικού, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών
2016». Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης
Δασών , στις 24– 05– 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε
συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας τιμών του Ν.3669/08.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος για το Ελληνικό ∆ηµόσιο
θα επαναληφθεί µε τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 31 –05 – 2016, ηµέρα
Τρίτη και χωρίς άλλη δηµοσίευση.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
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α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας πρασίνου οι οποίες είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή
Τεχνολόγους Δασοπονίας εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ αναλόγου τάξεως.

β. Εργολήπτες κάτοχοι Ειδικού Πτυχίου Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε) Γ τάξης και
άνω.
γ. 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.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική
απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
δ. 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.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β
και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ)
του ν. 4281/2014 (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.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων
κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16
του 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, στην περίπτωση δε που
αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της
επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της
μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για
την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
3.303,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β΄ , της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ( Δ/νση
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών).
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Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού
(∆ιακήρυξη, Οικονομική Προσφορά, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,
Τεχνική Περιγραφή ,Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
,Προϋπολογισμό μελέτης) , αντί του ποσού των 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την
αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια , από την Δ/νση
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, οδός Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32 , μέχρι τις 19-052016, ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2313 309337 & 2313 309581 ,FAX επικοινωνίας 2313
309540. Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κος Ναλμπάντης Φίλιππος και κα
Μπαλιατσάκη Σοφία.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ& ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

Δρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΪΝΑΛΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Β΄ΒΑΘΜΟ

