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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Καρδίτσα 16-3-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 468/38135

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση:

Χαρ. Φλωράκη Τέρμα
431 00-Καρδίτσα
Πληροφορίες: Στάικου Δέσποινα
Τσικρικά Αφροδίτη
Μητσάκη Σταυρούλα
Τηλ.:
24410 - 80144, 80139, 80138
Fax:
24410 - 40857
e-mail:
ddasonkard@apdthest.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα Χ. Φλωράκη Τέρμα 43100,
διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.
4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση της
τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεσης εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των
δασικών χαρτών της Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη
της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους», προϋπολογισμού 26.612,9 € πλέον ΦΠΑ
24%, ήτοι συνολικό 33.000,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/03/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία
της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (Ειδικός φορέας
Δασών), υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπεται για τις εργασίες αυτές,
συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 0,06%, υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ 3 του Ν.
4013/2011.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 24 και που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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,
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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
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μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή, σε μέσο αποθήκευσης (usbstick) που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, από τη Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας (Χ.
Φλωράκη Τέρμα) τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
Απαιτείται η παραλαβή σφραγισμένου Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τη
Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας που θα χορηγείται μέχρι την 28/03/2018.
Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ποσού 532,00€ για την συμμετοχή στο
παραπάνω διαγωνισμό.
Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας

Παπαβάιου Χρυσή
Δασολόγος με Α’ βαθμό

