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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
Συνοπτικουύ  διαγωνισμουύ  για την επιλογηύ  αναδούχου για την εκπού νηση της μελεύτης:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ », 

1.  Αναθεύτουσα  αρχηύ :  ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  -  Διευθυύ νουσα  Υπηρεσιύα:  Δ/ΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  &  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  Οδού ς:  Αμαξοσταύ σιο,  Περιφερειακού ς
Καρδιύτσας – Τρικαύ λων, Ταχ. Κωδ: 43100,  Πληρ. Λαύ ντζος Κων/νος, Τζωύ ρτζη Παρασκευηύ ,
Τηλ:  2441350854-739,  E-mail: k.lantzos@dimoskarditsas.gov.gr  ,  
virna.tzortzi@dimoskarditsas.gov.gr  .   

2. Υπαύ ρχει ελευύ θερη, πληύ ρης, αύ μεση και δωρεαύ ν πρού σβαση στα εύγγραφα της συύ μβασης
στην  ιστοσελιύδα:   http://www.dimoskarditsas.gov.gr   στην  διαδρομηύ :  Επικαιρού τητα  ►  
Διαγωνισμοιύ ► Διαγωνισμοιύ Μελετωύ ν

3. Τυύ πος αναθεύτουσας αρχηύ ς: Δηύ μος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμουύ )

4. Κωδικού ς CPV: 77231300-1 (Υπηρεσιύες διαχειύρισης δασωύ ν).

5. Κωδικού ς NUTS: EL 611 (Καρδιύτσα, Τριύκαλα).

6.  Τιύτλος εύργου: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ”.
Κατηγοριύα μελεύτης 24 (ΔΑΣΙΚΕΣ).

7.  Εκτιμωύ μενη  αμοιβηύ  μελεύτης:  5.660,58€  συμπεριλαμβανομεύνου  15%  απροβλεύπτων
(πλεύον Φ.Π.Α.24%). 

8. Δεν επιτρεύπονται εναλλακτικεύς προσφορεύς. 

9. Το χρονοδιαύ γραμμα για την  εκπού νηση της  οριύζεται σε 6 μηύ νες απού  την υπογραφηύ  της
συύ μβασης (2 μηύ νες για την ολοκληύ ρωση της μελεύτης και 4 για ελεύγχους  και εγκριύσεις).  

10.  Δικαιύωμα  συμμετοχηύ ς  εύχουν  φυσικαύ  ηύ  νομικαύ  πρού σωπα,  ηύ  ενωύ σεις  αυτωύ ν  που
δραστηριοποιουύ νται  στην  εκπού νηση  μελετωύ ν  κατηγοριύας  ΔΑΣΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ  (24) και
διαθεύτουν 1 τουλαύ χιστον στεύλεχος, με τετραετηύ  εμπειριύα και που ειύναι εγκατεστημεύνα σε:
α) σε κραύ τος-μεύλος της Ένωσης,β) σε κραύ τος-μεύλος του Ευρωπαιϊκουύ  Οικονομικουύ  Χωύ ρου
(Ε.Ο.Χ.),γ) σε τριύτες χωύ ρες που εύχουν υπογραύ ψει και κυρωύ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμού  που η
υπού  αναύ θεση δημού σια συύ μβαση καλυύ πτεται απού  τα Παραρτηύ ματα 1,  2,  4 και 5 και τις
γενικεύς σημειωύ σεις του σχετικουύ  με την Ένωση Προσαρτηύ ματος I της ως αύ νω Συμφωνιύας,
καθωύ ς  &  δ)σε  τριύτες  χωύ ρες  που  δεν  εμπιύπτουν  στην  περιύπτωση  γ΄  της  παρουύ σας
παραγραύ φου  και  εύχουν  συναύ ψει  διμερειύς  ηύ  πολυμερειύς  συμφωνιύες  με  την  Ένωση  σε
θεύματα διαδικασιωύ ν αναύ θεσης δημοσιύων συμβαύ σεων.Οικονομικού ς φορεύας συμμετεύχει ειύτε
μεμονωμεύνα ειύτε ως μεύλος εύνωσης.Οι ενωύ σεις οικονομικωύ ν φορεύων συμμετεύχουν υπού  τους
ού ρους  των παρ.  2,  3  και  4  του  αύ ρθρου  19  και  των σημειύων γ)  και  δ)  της παρ.  1  του
αύ ρθρου77  του  ν.4412/2016.  Δεν  απαιτειύται  απού  τις  εν  λούγω  ενωύ σεις  να  περιβληθουύ ν
συγκεκριμεύνη νομικηύ  μορφηύ  για την υποβοληύ  προσφοραύ ς. 

11. Ειύδος διαδικασιύας αναύ θεσης: Συνοπτικού ς διαγωνισμού ς.

12. Η συύ μβαση δεν υποδιαιρειύται σε τμηύ ματα. 

13.Οι ού ροι της συύ μβασης αναφεύρονται λεπτομερωύ ς στη Συγγραφηύ  Υποχρεωύ σεων. 

14. Κριτηύ ριο για την αναύ θεση της συύ μβασης ειύναι η πλεύον συμφεύρουσα απού  οικονομικηύ
αύ ποψη προσφοραύ  μού νο βαύ σει τιμηύ ς (χαμηλού τερη τιμηύ ).
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15.  Ως ημερομηνιύα και ωύ ρα ληύ ξης της προθεσμιύας υποβοληύ ς των προσφορωύ ν οριύζεται η
27-6-2018, ημεύρα Τεταύ ρτη και ωύ ρα 11:00πμ

16.  Οι προσφορεύς υποβαύ λλονται απού  τους ενδιαφερομεύνους, συύ μφωνα με τα οριζού μενα
στο  αύ ρθρο  3  της  διακηύ ρυξης,  στο  πρωτού κολλο  της  αναθεύτουσας  αρχηύ ς:  ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αρτεσιανουύ  1, 2ος ού ροφος Τ.Κ. 43131 μεύχρι την καταληκτικηύ  ημερομηνιύα και
ωύ ρα που οριύζεται παραπαύ νω.

17.α. Καύ θε υποβαλλού μενη προσφοραύ  δεσμευύ ει το συμμετεύχοντα στο διαγωνισμού  καταύ  τη
διαύ ταξη  του  αύ ρθρου  97  του  Ν.  4412/2016,  για  διαύ στημα  εύξι  (6)  μηνωύ ν, απού  την
ημερομηνιύα ληύ ξης της προθεσμιύας υποβοληύ ς των προσφορωύ ν. 

β. Η διαδικασιύα αποσφραύ γισης  των προσφορωύ ν, οριύζεται η 27-6-2018, ημεύρα Τεταύ ρτη και
ωύ ρα  12:00μμ,  στην  αιύθουσα  συνεδριαύ σεων  του  Δ.Σ.  της  αναθεύτουσας  αρχηύ ς:  ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αρτεσιανουύ  1, 3ος ού ροφος, Τ.Κ. 43131 (δημού σια συνεδριύαση).

18. Οι προσφορεύς και τα περιλαμβανού μενα σε αυτεύς στοιχειύα, καθωύ ς και τα αποδεικτικαύ
εύγγραφα συνταύ σσονται στην ελληνικηύ  γλωύ σσα ηύ  συνοδευύ ονται απού  επιύσημη μεταύ φρασηύ
τους στην ελληνικηύ  γλωύ σσα.

19. Η αναύ θεση εκπού νησης της μελεύτης χρηματοδοτειύται απού  ιδιύους πού ρους. 

20.  Ένσταση  καταύ  πραύ ξης  της  αναθεύτουσας  αρχηύ ς,  υποβαύ λλεται  εντού ς  προθεσμιύας
πεύντε  (5)  ημερωύ ν  απού  την  κοινοποιύηση  της  προσβαλλομεύνης  πραύ ξης  στον
ενδιαφερού μενο  οικονομικού  φορεύα.  Ένσταση  καταύ  της  διακηύ ρυξης  υποβαύ λλεται
συύ μφωνα  με  τα  οριζού μενα  στο  αύ ρθρο  6  της  διακηύ ρυξης.  Για  το  παραδεκτού  της
αύ σκησης  εύνστασης,  απαιτειύται,  με  την  καταύ θεση  της  εύνστασης,  η  καταβοληύ
παραβού λου,  υπεύρ  του  Δημοσιύου,  ποσουύ  ιύσου  με  το  εύνα  τοις  εκατού  (1%)  επιύ  της
εκτιμωύ μενης αξιύας της συύ μβασης.  

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας 

Αλεξάκος Φώτιος 
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