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                   ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  

     «H ΑΡΤΕΜΙΣ»  
                                                                                                          
                                  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 
                                  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
                                  ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,Τ.Κ 66033,  
 Τηλ-FAX: 25230-23006    
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: geo_savvidis@yahoo.com  
        
      Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 08-03-2019 
      Αρ. Πρωτοκ.   16    
     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
       Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου "Η ΑΡΤΕΜΙΣ" 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής του υπό προμήθεια 
προκατασκευασμένου κτιρίου, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
 

«Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου ως κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης  των 
περιβαλλοντικά δρώντων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" 

και ακρωνύμιο "CEA"» 

προϋπολογισμού 45.012,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% 

(προϋπολογισμός: χωρίς ΦΠΑ: 36.300 € και ΦΠΑ: 8.712 €) 

 
1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας: Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου "Η ΑΡΤΕΜΙΣ", Οδός: 
Ελευθερίου Βενιζέλου 22, Τ.Κ.: 66033, Τηλ.: 25230-23006, 6979790361, Φαξ: 2523023006, Email: 
geo_savvidis@yahoo.com 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του 
Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου "Η ΑΡΤΕΜΙΣ" http://www.hunters.gr/ και του ΚΗΜΔΗΣ 
http://www.eprocurement.gov.gr 
3. Κωδικοί CPV και Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου ως κέντρο εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης  των περιβαλλοντικά δρώντων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified 
Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA". 
Το προς προμήθεια προκατασκευασμένο κτήριο ανήκει στην κατηγορία CPV: 44211000 
«Προκατασκευασμένα κτίρια». Αναλυτικότερα στοιχεία για τα επιμέρους τμήματα περιγράφονται στην 
διακήρυξη. 
4. Χρόνος και τόπος παράδοσης: Η παράδοση του συνόλου του προκατασκευασμένου κτιρίου θα γίνει 
εντός δύο (2) μηνών από την κατασκευή από τον αναθέτοντα φορέα της σκυρόδετης βάσης, επί της 
οποίας θα εγκατασταθεί το κτίριο. Το προκατασκευασμένο κτίριο θα εγκατασταθεί στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης  που θα δημιουργηθεί, στην περιοχή του οικισμού Οχυρό 
στο Κ. Νευροκόπι. 
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος - μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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  
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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. 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
6. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. 
Νευροκοπίου "Η ΑΡΤΕΜΙΣ", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι και την 29η Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Μετά 
τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
διαγωνισμού. 
7. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: Ε5 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του Φορέα (Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου "Η 
ΑΡΤΕΜΙΣ"). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ23160021). 
8. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτώνται στο 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (http://www.eprocurement.gov.gr) και στην 
ιστοσελίδα του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου "Η ΑΡΤΕΜΙΣ" (http://www.hunters.gr/), και η 
ανακοίνωση σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα. 

Για το ΔΣ 
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