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ΑΔΑΜ:
Αμφίκλεια, 01-12-2021
Αρ. Πρωτ.: 763
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
“κάτω των ορίων” για τη διεξαγωγή του έργου «Φέρουσα ικανότητα και κατευθύνσεις για την ανάδειξη
και την διαχείριση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.
Αναθέτουσα Αρχή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Α.Φ.Μ.: 800065829
Ταχ. Διεύθυνση: Αμφίκλεια Φθιώτιδας, Τ.Κ. 35002
Τηλ. Επικοινωνίας: 2234023529
e-mail: info@parnassosnp.gr
Η Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί τη Πράξη: «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 MIS
5032966.
Τίτλος: «Φέρουσα ικανότητα και κατευθύνσεις για την ανάδειξη και την διαχείριση των επισκεπτών στον
Εθνικό Δρυμό Παρνασσού».
Συμβατικό αντικείμενο: Οι προς παροχή υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
διακήρυξης «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της διακήρυξης.
Συνοπτική περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός της
άσκησης δράσεων αναψυχής και ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων και αποτύπωσης κατευθύνσεων για
την ορθολογική διαχείριση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού, συμβάλλοντας στην επίτευξη
των μέγιστων ωφελειών που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία και στην οικονομία στον τομέα του
τουρισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων της περιοχής.
Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 60.000,00).
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες, με έναρξη από την
ημερομηνία της υπογραφής της
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται
από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 2%
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του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών
(967,74 ευρώ).
Για την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης.
Χρηματοδότηση της σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωδ. ΣΑ Ε2751. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα Διαχείρισης.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ27510000). 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 MIS 5032966. Η παρούσα
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω
του ΠΔΕ.
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία
υποβολής προσφορών: 20/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 21/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαιούμενοι συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4412/2016.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο πλήρες τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού
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