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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Η ∆/νση ∆ασών Ξάνθης προτίθεται να προβεί στην προµήθεια επιστηµονικών οργάνων και 

συγκεκριµένα ενός (1) ηλεκτρονικού ρελασκοπίου, ενός (1) ηλεκτρονικού αποστασιοµέτρου, 

ενός (1) παχυµέτρου και µίας (1) φωτοτράπεζας.  

 

Η δαπάνη της προµήθειας βαρύνει πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 99723-073 ΚΑΕ 1699 

οικονοµικού έτους 2016 και η συνολική διαθέσιµη πίστωση ανέρχεται σε 4.750,00 ευρώ. 

 

1. ΤΕXΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

Ηλεκτρονικό 
Ρελασκόπιο 

Criterion RD 100 της LASER TECHNOLOGY 

Ηλεκτρονικό 
Aποστασιόµετρο 

Disto D810 της LEICA 

Παχύµετρο Mantax Blue 102 εκ. της HAGLOF 

Φωτοτράπεζα µέγεθος  Α1 (84x60) εκ 

 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως, σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο την Τρίτη 08 

Νοεµβρίου 2016, έως τις 12µ.µ, στα γραφεία της ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης- Ξάνθη, ∆ιοικητήριο, 5ος 

όροφος, γραφείο 519, 671 00 ΞΑΝΘΗ. ∆ικαίωµα συµµετοχή έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

ηµεδαπό ή αλλοδαπό. Η προσφερόµενη τιµή δεν θα συµπεριλαµβάνει Φ.Π.Α και θα είναι ανά 

είδος υλικού. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη για την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος προµήθειας επιστηµονικών οργάνων της 8ης Νοεµβρίου 2016 και θα 

περιέχει εκτός από το έντυπο της προσφοράς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν βρίσκεται σε καµία 

από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς 

αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία 

καθορίζονται µε το άρθρο 75 του ίδιου Νόµου. 



 

Η  αξιολόγηση  των προσφορών θα γίνει αµέσως µετά την αποσφράγιση των φακέλων από 

αρµόδια επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία της ∆/νσης ∆ασών,  µε το σχετικό 

πρακτικό να συντάσσεται υπέρ του συµµετέχοντα που θα προσφέρει τη χαµηλότερη οικονοµική 

προσφορά σε ευρώ, στο σύνολο της δαπάνης.  

Πληροφορίες:  κ. Μουχταρίδης Παναγιώτης και κ. Τριανταφυλλίδου Μαρία στο τηλ.2541066010. 

Προς διευκόλυνση των συµµετεχόντων και χωρίς να καθίσταται απαραίτητη η χρήση του, η 

Υπηρεσία συνέταξε έντυπο προσφοράς προς διάθεση στους ενδιαφερόµενους µετά από αίτησή 

τους. 

3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τριάντα (30) µέρες από την 

εποµένη της υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 

προβλεποµένου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Η  παράδοση των οργάνων θα γίνει σε διάστηµα δεκαπέντε ηµερών από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και η µεταφορά τους θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του 

αναδόχου.  

Η εκτέλεση των προµηθειών διακόπτεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση 

καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη 

προµήθειας των οργάνων. Στην περίπτωση αυτή ο Προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του 

έναντι της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Επιπλέον, ο Προµηθευτής 

παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για 

οποιοδήποτε λόγο. 

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα αναρτάται στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ- για τουλάχιστον δώδεκα ηµέρες, σύµφωνα µε το άρθρο 

121 του ν.4412/16- λαµβάνοντας µοναδικό αριθµό διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου (Α.∆.Α.Μ), 

στο ∆ιαδίκτυο στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια», λαµβάνοντας µοναδικό αριθµό διαδικτυακής 

ανάρτησης (Α.∆.Α) και στο κατάστηµα της Υπηρεσίας. 

 

6. ΠΛΗΡΩΜΗ 

Μετά τη σύναψη της σχετικής σύµβασης και την παραλαβή των οργάνων από επιτροπή, η 

πληρωµή της δαπάνης θα γίνει µετά την έκδοση του σχετικού τιµολογίου, την προσκόµιση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας και την προσκόµιση των αποδεικτικών απόδοσης 

της κρατήσεων υπέρ ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων (0,06%). 

Επί της καθαρής αξίας της προµήθειας αναλογεί φόρος 4%. 

 

                                                                     Ο εκτελών καθήκοντα ∆/ντη ∆ασών  Ξάνθης 
 
  
                                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΙ∆ΗΣ 
                                                                                    Γεωτεχνικός -∆ασολόγος 
                                                                                             µε Α΄βαθµό  


