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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
«Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,Τ.Κ 66033,
Τηλ-Fax: 25230-23006
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: geo_savvidis@yahoo.com
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 9-7-2019
Αρ. Πρωτ.: 68

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 –
2020»
Eπενδυτική προτεραιότητα 6d:

"Protecting and restoring biodiversity, soil protection and restoration and promoting
ecosystem services including NATURA 2000 and green infrastructures" (Προστασία
και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους
και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μέσω του δικτύου NATURA 2000 και
των πράσινων υποδομών).
Άξονας 2:

"A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area" (Βιωσιμότητα και κλιματική
προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:

«Κατασκευή Υποδομών για τα Πεδία Άσκησης και την εγκατάσταση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
"Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες" (Certified Environmental Actors – CEA)»
Ο Δικαιούχος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο «Κατασκευή Υποδομών για τα Πεδία Άσκησης και την εγκατάσταση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και
Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες" (Certified Environmental Actors – CEA)»
με προϋπολογισμό: 140.132,75 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)
Ο κωδικός Ο.Π.Σ. (MIS) του έργου είναι: 5016110 και ο Π.Δ.Ε. 2017ΠΕ23160021
και πρόκειται για τα παραδοτέα:
1. WP 3/D3.2.1/ Infrastructure works for the conformation of the Environmental
Actors training field, &
2. WP 3/D3.2.3/ Infrastructure works for the installation of the educational and
certification center (prefabricated building)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
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1. Kατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και
απρόβλεπτα): € 88.005,52
Αναλυτικότερα:
Χωματουργικά:
Σκυροδέματα:
Τοιχοποιϊες – επιχρίσματα:
Σιδηρά κουφώματα κοινά γκαραζόπορτες:
Επιστεγάσεις:
Κατασκευές μεταλλικές, ξύλινες, πλαστικές:

20.992,08 €
34.803,64 €
50.36,07 €
964,15 €
6.392,77 €
19.816,81 €

2. Kατηγορία Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, με προϋπολογισμό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και
απρόβλεπτα): € 24.924,33
Αναλυτικότερα:
Η|Μ Ισχυρά:
Υδρευση:
Ενεργητική:
Αποχέτευση:

18.794,08 €
4.685,35 €
529,11 €
915,79 €

CPV: 45212220-4 και Κωδικός NUTS: EL514
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με α/α 83599. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 25η Ιουλίου 2019 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 23.00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31η Ιουλίου 2019
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
Ενώσεις οικονομικών φορέων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω ενώσεως οικονομικών φορέων) 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, καθώς και
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.
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. με α/α 83599. Η παρούσα προκήρυξη και η διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου «Η Αρτεμις» (www.hunters.gr).
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την
παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.
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Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.265,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μήνες μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής (max 15%).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τo Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου
«Η Αρτεμις», σύμφωνα με το καταστατικό του.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020». Ο Κωδικός του έργου είναι 2017ΕΠ23160021
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Κυνηγετικό Σύλλογο Κ. Νευροκοπίου «Η Αρτεμις», αρμόδιος κ. Καραμπατζάκης Θεοφάνης (τηλ.: 2523023006,
6979790361 Φαξ: 2523023006, email: geo_savvidis@yahoo.com), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS
SAVVIDIS
Ημερομηνία: 2019.07.09 11:51:54 EEST

Σαββίδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος
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