ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 35002
Τηλ/Φαξ: 2234023529
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Πληροφορίες: Μαργαριτοπούλου Βασιλική

ΘΕΜΑ:

Αμφίκλεια, 15-11-2021
Αρ. Πρωτ.: 729
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας
«Βέλτιστες πρακτικές δασικής διαχείρισης για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων
ειδών δρυοκολαπτών της ΖΕΠ GR2410002» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και
Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5032966 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2020ΣΕ27510000
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Έχοντας υπόψη:
-

τον Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 (Α
36) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία".

-

τον Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,

-

τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

-

την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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-

το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

-

τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

-

τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

-

τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

-

το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,

-

το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

-

την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

-

τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11969/30-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΚΧ46ΜΤΛΡ-Χ7Α)
Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ
5032966 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη»2014-2020,

-

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7571/23-01-2020 Απόφαση ΥΠ.ΑΝ&ΕΠ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης
Ετησίων Προγραμμάτων περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020,
στη ΣΑΕ 275/1 του έργου με κωδικό έργου 2020ΣΕ27510000 (ΑΔΑ: Ψ96Ξ46ΜΤΛΡ-ΡΜΩ).
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-

την υπ’ αριθμ. 47423/15-11-2005 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τον Κανονισμό Οικονομικής
Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (ΦΕΚ 1708/Β/06-12-2005), όπως
ισχύει.

-

την υπ’ αριθμ. 47508/15-11-2005 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τον Κανονισμό Λειτουργίας
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (ΦΕΚ 1708/Β/0612-2005), όπως ισχύει.

-

την υπ’ αριθμ. 47500/15-11-2005 απόφαση για τον Κανονισμό για την Εκτέλεση Έργων, για την
Ανάθεση, Παρακολούθηση και Παραλαβή Μελετών και Υπηρεσιών, την Προμήθεια, Παράδοση και
Παραλαβή Αγαθών, Υλικών και Προϊόντων και για τη Σύναψη και Εκτέλεση των Σχετικών Συμβάσεων
του Φορέα Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (ΦΕΚ 1708/Β/06-12-2005), όπως ισχύει.

-

την υπ’ αριθμ. 33921/12-10-2010 (ΦΕΚ 339/ΥΟΔΔ/19-10-2010) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., με
την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 3231/26-01-2010 (ΦΕΚ 24/ΥΟΔΔ/28-01-2010) απόφαση του
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για τη συγκρότηση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
και ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ η κ. Τσιτσώνη Θέκλα του Κίμωνα, όπως ισχύει.

-

την υπ’ αριθμ. 33921/12-10-2010 (ΦΕΚ 339/ΥΟΔΔ/19-10-2010) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για
τη Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και των
τροποποιήσεων αυτής [(Υ.Α. (ΦΕΚ 227/ΥΟΔΔ/19-07-2011), (ΦΕΚ 353/ΥΟΔΔ/17-10-2011), (ΦΕΚ
392/ΥΟΔΔ/20-07-2016)] και του άρθρου 11 του Ν.4519/2018 και της παρ. 2 του άρθρου 43 του
Ν.4685/2020 δυνάμει των οποίων παρατείνεται η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

-

την με αριθμό 86.3/2021 Απόφαση της 86ης/22-10-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-

την με αριθμό 86.2/2021 Απόφαση της 86ης/22-10-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού σύμφωνα με την οποία συστάθηκε η αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού και η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής.

-

την με αριθμό 86.5/2021 Απόφαση της 86ης/22-10-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Δ.Σ. για την
έγκριση των Πρακτικών, της εκάστοτε Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την έκδοση κάθε
απαιτούμενης απόφασης για την διενέργεια και ολοκλήρωση των Διαγωνισμών και την υπογραφή με
τους Αναδόχους των απαιτούμενων Συμβάσεων για την υλοποίηση των έργων.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια, 35002, Φθιώτιδα, Τηλ / FAX: 2234023529, info@parnassosnp.gr, www.parnassosnp.gr,

4

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες
προσφορές για την Υπηρεσία «Βέλτιστες πρακτικές δασικής διαχείρισης για τη βελτίωση της κατάστασης
διατήρησης τεσσάρων ειδών δρυοκολαπτών της ΖΕΠ GR2410002» στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών,
Ειδών και Οικοτόπων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ 5032966 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2020ΣΕ27510000, με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων
ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠA.
Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση έως και
την Πέμπτη 25/11/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με
βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11969/30-12-2019 και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ
5032966. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Το συνολικό κόστος για την παροχή της προμήθειας βαρύνει τις Πιστώσεις
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου ΣΑ 2020ΣΕ27510000).
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τίτλος Πράξης

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για
Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης
Είδος Σύμβασης
Χρονική διάρκεια
υλοποίησης
Κριτήριο κατακύρωσης
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών
Τόπος διενέργειας

Κωδικός του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV)
Προϋπολογισμός που
βαρύνει

5032966
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
Η διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ξεκινά από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 31/10/2023
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
20.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
16.129,03€ (χωρίς ΦΠΑ)
Ημερομηνία: 25/11/2021 Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 12:00 μμ
Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού,
Αμφίκλεια Φθιώτιδας, Τ.Κ. 35002, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας &
αξιολόγησης διαγωνισμού
90711500-9 - Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για
κατασκευαστικά έργα

Π.Δ.Ε. , ΣΑ Ε2751
Κωδ. ΣΑ 2020ΣΕ27510000
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Χρηματοδότηση:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από τις
πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ:
2020ΣΕ27510000

Διάρκεια ισχύος
προσφορών
Κρατήσεις

Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια Φθιώτιδας, Τ.Κ. 35002
Τηλ/Fax: 22340 23529
Email: info@parnassosnp.gr

Πληροφορίες:

Δημοσιότητα

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.parnassosnp.gr/στην
διαδρομή : Κεντρική Σελίδα → Προκηρύξεις

1. Περιγραφή του αντικειμένου της Πρόσκλησης
Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών, αναφέρεται στο Παράρτημα Ι ‘Περιγραφή Υπηρεσιών’ το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.
2. Χρονοδιάγραμμα – παραδοτέα
Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της, έως και τις 31/10/2023.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης, αναφέρεται αναλυτικά στο Παραρτημα Ι, ‘Περιγραφή
Υπηρεσιών’ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.
Τα παραδοτέα, κατά την κάθε φάση, ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης & Παραλαβής (σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 105 του Ν. 4782/2021), η οποία συντάσσει τα πρακτικά παραλαβής, τα οποία εγκρίνονται από την
Αναθέτουσα Αρχή. Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του
Αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.
3. Προϋπολογισμός
Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 16.129,03€ (δεκαέξι
χιλιάδων εκατό είκοσι εννιά ευρώ και τριών λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των
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20.000,00€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του Υποέργου 1 «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Παρνασσού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5032966, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη» 2014-2020 και θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2020ΣΕ27510000. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Συνοχής.
Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την παραλαβή της
προμήθειας χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.
Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι
εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σε τρείς (3) δόσεις, μετά την
τμηματική παραλαβή των παραδοτέων της κάθε φάσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παραρτημα Ι,
‘Περιγραφή Υπηρεσιών’ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.
Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτούνται:
• Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών από την αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής.
• Τιμολόγιο του Αναδόχου.
• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που λαμβάνει η
Αναθέτουσα Αρχή από άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή δεν
θα καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της, πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης και την
καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια Αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή.
5. Τόπος παράδοσης
Τα παραδοτέα που αφορούν έντυπο υλικό, θα παραδοθούν στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας, ΤΚ 35002, ενώ τα υπόλοιπα παραδοτέα, θα παραδοθούν σε
ηλεκτρονική μορφή (pdf, shape files κτλ.)
Τυχόν έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον προμηθευτή.
6. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάθεση υπηρεσιών
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Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
7. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, με τα κατ’ ελάχιστο επαγγελματικά
προσόντα:
•

•
•
•
•
•

ένα τουλάχιστον μέλος με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο επαγγελματικά προσόντα:
(α) να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδώνπτυχίο σχετικό με το αντικείμενοΒιολογίας ή
Δασολογίας ή Επιστημών Περιβάλλοντος
(β) να διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο
(γ) να διαθέτει τουλάχιστον 10 έτη εμπειρίας στη μελέτη και παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας.
ένα τουλάχιστον μέλος με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο επαγγελματικά προσόντα:
(α) να διαθέτει πτυχίο Βιολογίας ή Δασολογίας ή Επιστημών Περιβάλλοντος
(β) να διαθέτει τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία στην οικολογία ειδών δρυοκολαπτών.
ένα τουλάχιστον μέλος με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο επαγγελματικά προσόντα:
(α) να διαθέτει πτυχίο Βιολογίας ή Δασολογίας ή Επιστημών Περιβάλλοντος
(β) να διαθέτει τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία στη δενδροχρονολόγηση.

8. Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Κατάρτιση και Περιεχόμενο Προσφορών
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφ. 1 της παρούσας Πρόσκλησης,
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
α. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ως ακολούθως:
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) (Παραρτήμα IΙ) ή ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός
φορέας:
α. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 22 & 23 του Ν. 4782/2021.
β. Έλαβε πλήρη γνώση της Αναλυτικής Περιγραφής των υπηρεσιών και ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
γ. Εφόσον επιλεγεί ανάδοχος, δεσμεύεται να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης, τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
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διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 22 & 23 του Ν. 4782/2021:
i. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, αντί αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου, στην οποία θα
δηλώνει ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021.
ii. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
iii. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
β. Οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα IΙΙ της
παρούσης). Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένες από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση.
Επισημαίνεται ότι:
1. Στην τιμή της προσφοράς, θα περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι
εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της
παρούσας Πρόσκλησης.
γ. Απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας:
α. Πίνακα από τον οποίο να προκύπτει ότι ο ειδικός επιστήμονας είναι υπάλληλος του οικονομικού φορέα,
εξωτερικός συνεργάτης του (στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομισθούν δηλώσεις συνεργασίας των
εξωτερικών συνεργατών, στις οποίες οι συνεργάτες θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του συνόλου των
όρων της παρούσας πρόσκλησης και ότι δέχονται να συνεργαστούν με τον υποψήφιο ανάδοχο καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης) ή υπάλληλος υπεργολάβου του.
β. Κατάλογο με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα (είδος και έτη εμπειρίας) της
ελάχιστης απαιτούμενης εξειδικευμένης ομάδας έργου σύμφωνα με την παράγραφο 4 της παρούσας
πρόσκλησης
και
αναλυτικά
βιογραφικά
σημειώματα,
όπου
θα
αναφέρονται
οι
συμβάσεις/προγράμματα/έργα που σχετίζονται με τη ζητούμενη εμπειρία με την αντίστοιχη περίοδο
απασχόλησης σε καθένα από αυτά.
γ. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονικές Υπεύθυνες Δηλώσεις μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για καθένα από τα μέλη της ομάδας έργου ότι τα στοιχεία των
υποβαλλόμενων βιογραφικών σημειωμάτων είναι αληθή και ακριβή.
9. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Σφραγισμένο Φάκελο.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου
και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
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ΠΡΟΣ
«ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΦΔΙΩΤΙΔΑΣ, Τ.Κ. 35002,
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 729/15-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
«Βέλτιστες πρακτικές δασικής διαχείρισης για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων
ειδών δρυοκολαπτών της ΖΕΠ GR2410002»
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς 25-11-2021, 12:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω
Διεύθυνση. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον η
ημερομηνία της απόδειξης από τα ΕΛΤΑ ή του δελτίου αποστολής του courier είναι πριν την ως άνω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται γραπτή ενημέρωση (με
email στη διεύθυνση info@parnassosnp.gr) του Φορέα Διαχείρισης για την ημέρα αποστολής της
προσφοράς και να επισυνάπτεται το σχετικό αντίγραφο του δελτίου αποστολής. Σε περίπτωση που δε γίνει
γραπτή ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης για την αποστολή της προσφοράς, η προσφορά θα γίνεται
δεκτή μόνο εφόσον η παραλαβή της από το Φορέα Διαχείρισης γίνει πριν από την ως άνω καταληκτική
ημερομηνία και ώρα.
Προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται
παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποστολείς τους χωρίς
να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
10. Διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού.
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11. Κατακύρωση ανάθεσης
Μετά την αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας &
Αξιολόγησης Διαγωνισμού και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο απαιτείται η
υποβολή των ελάχιστων υποχρεωτικών δικαιολογητικών βάσει του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
από τον Ν. 4782/2021 (απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντος ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου όλων των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή των προσώπων που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ασφαλιστική και φορολογική
ενημερότητα του προσφέροντος).
Συνημμένα: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Περιγραφή Υπηρεσιών
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπεύθυνη Δήλωση
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Οικονομική Προσφορά
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σχέδιο Σύμβασης

Για τον Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Θέκλα Κ. Τσιτσώνη
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