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Αιτωλικό 09/12/2020

Αρ. Πρωτ. 12376

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής
υπηρεσιών για την εφαρμογή της δράσης Π.4.4 Βελτίωση της αναπαραγωγικής
δραστηριότητας του Κιρκινεζιού (Falco naumani) στα πλαίσια υλοποίησης του
Υποέργου 1 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών, ειδών και οικοτόπων» του «ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ: 5032671.

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ
ΟΡΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. το νόμο 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α'/23-12-2014),
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α'/14-05-2015) και τον Ν. 4331/2015
(ΦΕΚ 69/Α'/2-7-2015) και ισχύει,
3. το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. 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,
5. 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»,
6. το ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
7. 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",
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
8. το ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
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9. το ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
10. το ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα",
11. το π.δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία",
12. το π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",
13. 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»,
14. 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,
15. τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης/12/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,
16. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/1.11.2016) Υπουργική
Απόφαση για την Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β') Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες
Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση με
αρ.84528/ΕΥΘΥ 606 (ΦΕΚ 2706/Β'/1.8.2017) και ισχύει,
17. την υπ' αρίθμ. Απόφαση 30553 Υ.Α (ΦΕΚ 538/29-12-2009) όπως τροποποιήθηκε με τη
38112 Υ.Α (ΦΕΚ 497 ΥΟΔΔ/14-08-2014) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών
Ορέων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
18. τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. του Φορέα Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου –
Ακαρνανικών Ορέων (ΦΕΚ 52890 Υ.Α (ΦΕΚ 1965/31-12-2004),
19. τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του παραπάνω Φορέα (52893 Υ.Α
(ΦΕΚ
ανάπτυξη - εργασία
- αλληλεγγύη
1965/31-12-2004),
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20. τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων,
προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του παραπάνω Φορέα (ΦΕΚ ΦΕΚ 1442Β’/19-102005),
21. τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/31-12-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 30/1701-2020), με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020 του
ΦΟΡΕΑ,
22. Η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 128292/11-12-2019, (ΑΔΑ: 6ΨΣΨ46ΜΤΛΡ9ΚΩ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ
ένταξης της Πράξης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ
2019ΣΕ27510135 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020»,
23.την υπ’ αριθμ. πρωτ. 128292/11-12-2019, Αριθμό Απόφασης 2659 Υπ. ΟΙΚ. ΑΝ./ΓΓΔΕΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων, περί έγκρισης ένταξης
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 275/1 του έργου
««ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με κωδικό έργου
2019ΣΕ27510135 (ΑΔΑ: 6ΨΣΨ46ΜΤΛΡ-9ΚΩ),
24.τα με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006257060 Πρωτογενές Αίτημα, & Εγκεκριμένο Αίτημα που
αφορούν στην πρόθεση του ΦΟΡΕΑ να προβεί στην συγκεκριμένη παροχή
υπηρεσιών,
25. την υπ' αριθ. 853/συν 174/21-02-2020 Απόφαση της 174ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ
περί έγκρισης των όρων της απευθείας ανάθεσης,
26. Την με αριθμ. 915/συν 179/23-09-2020 Απόφαση της 179.ης Τακτικής Συνεδρίασης του
Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ που αφορά στον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής
στα πλαίσια του ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
27. Την υπ' αριθ. 838/συν 171η/13-12-2019 Απόφαση της 171ης Τακτικής Συνεδρίασης του
Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ σχετικά με την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα
(ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 «Δράσεις βελτίωσης του καθεστώτος διατήρησης της
περιοχής ευθύνης του ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων» της
Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου –
Ακαρνανικών Ορέων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και
οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ
(Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη)» με βάση την
απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: ΨΚΙΣ46ΜΤΛΡ -8ΓΚ) από την ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει
λάβει κωδικό MIS: 5032671.
ανάπτυξη - εργασία
28. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη με την παρούσα σύμβαση δαπάνη βαρύνει
τις- αλληλεγγύη
εγκεκριμένες πιστώσεις του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020 (ΚΩΔ. ΛΟΓ.
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61.98) του ΦΟΡΕΑ με τη δέσμευση του σχετικού ποσού σύμφωνα με τα ανωτέρω (23
& 24) σχετικά,

Καλεί έναν επιστήμονα Περιβαλλοντολόγο ή Βιολόγο ή ομάδα έργου που να
περιλαμβάνει αυτήν την ειδικότητα, και να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην
προστασία & διατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας να υποβάλει σφραγισμένη έγγραφη
προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού φωλιών για την εφαρμογή της δράσης
Π.4.4 Βελτίωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του Κιρκινεζιού (Falco naumani) στα
πλαίσια του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό
MIS 5032671 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510135 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΣΠΑ 20142020, και του πρωτογενούς αιτήματος με κωδικό και του πρωτογενούς αιτήματος με
κωδικό 20REQ006257060
Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα Πρόσκληση έως και την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 στα γραφεία
του ΦΟΡΕΑ.

ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
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Συνοπτικά Στοιχεία της υπό Ανάθεση παροχής υπηρεσιών
Τίτλος Πράξης

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης
Είδος Σύμβασης
Χρονική διάρκεια
υλοποίησης
Κριτήριο κατακύρωσης
Προϋπολογισθείσα
δαπάνη
Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής
προσφορών
Χρόνος & Τόπος
διενέργειας
CPV
Προϋπολογισμός που
βαρύνει
Χρηματοδότηση:

Διάρκεια ισχύος
προσφορών
Κρατήσεις

Παραλαβή
Πληροφορίες:

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ»
5032671
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε τρία έτη από
την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2023
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής.
3.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)
2.419,36 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)
Ημερομηνία: 21/12/2020 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 12.00μ.μ

Ημερομηνία: 22/12/2020 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12.00 μ.μ, Γραφεία του ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ
ΟΡΕΩΝ, ΑΙΤΩΛΙΚΟ Τ.Κ. 30400
90910000-9 - Υπηρεσίες Καθαρισμού
Π.Δ.Ε. , ΣΑΕ 275/1 Κωδ. ΣΑ2019ΣΕ27510135
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:
2019ΣΕ27510135
Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση,
σύμφωνα
με
την
κείμενη
νομοθεσία,
μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών 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.
Οριστική παραλαβή
ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
–
ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, ΤΗΛ. 2632055094, κος Κασβίκης Ιωάννης

ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
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1. Αντικείμενο της Πρόσκλησης
Σκοπός του έργου είναι ο καθαρισμός των υφιστάμενων και νέων φωλιών (για τρία
αναπαραγωγικά έτη) για τα Κιρκινέζια στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών
Μεσολογγίου – Αιτωλικού προκειμένου να βελτιωθεί ανά έτος η αναπαραγωγική
επιτυχία αυτών. Καθώς είχε διαπιστωθεί ότι ο βασικός περιοριστικός παράγοντας της
διατήρησης του είδους ήταν η διαθεσιμότητα φωλιάσματος τo 2009 ειδικοί επιστήμονες
της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας, εθελοντές καθώς και συνεργεία
θηροφυλάκων της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε., εγκατέστησαν στο Λεσίνι περί τις 100 τεχνητές φωλιές για
να διευκολύνουν την ΄΄φιλοξενία΄, φωλεοποίηση και αναπαραγωγή των σπάνιων
κιρκινεζιών (ή σπιτοκιρκίνεζα), που φτάνουν στην περιοχή μετά από το μακρύ και
εξαντλητικό ταξίδι της μετανάστευσής τους. Τα τελευταία έτη παρατηρείται μείωση των
εκκολαπτόμενων νεαρών λόγω του ότι αρκετές φωλιές καταστράφηκαν , δεν έχουν
συντηρηθεί - καθαριστεί με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί σημαντικά η αναπαραγωγική
επιτυχία των μικρών νεοσσών με καλό βαθμό διατήρησης.
Η διατήρηση και η ενίσχυση φωλιάσματος αυτού του είδους είναι υψηλής
προτεραιότητας για το Εθνικό Πάρκο, αφενός λόγω της οικολογικής αξίας τους, και
αφετέρου εξαιτίας της ανάγκης διατήρησης της γενετικής ποικιλότητας που
περικλείουν.
Για το λόγο αυτό έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα τοποθέτησης νέων τεχνητών φωλιών που
συνδυάζεται με τον καθαρισμό αυτών και των υφιστάμενων στο παρόν έργο.
Η εφαρμογή της έργου περιλαμβάνεται στο Π.4.4 Βελτίωση της αναπαραγωγικής
δραστηριότητας του Κιρκινεζιού (Falco naumani) του υποέργου Νο 1 «Δράσεις βελτίωσης
του καθεστώτος διατήρησης της περιοχής ευθύνης του ΦΔ Λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων» της Πράξης : « Επιχορήγηση του Φορέα
Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για δράσεις
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS):
5032671 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα << Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη >> από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ: ΨΚΙΣ46ΜΤΛΡ
-8ΓΚ).
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2. Τεχνική Περιγραφή του έργου
Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:



Διερεύνηση της κατάστασης των φωλιών για τα κιρκινέζια με επιτόπια επίσκεψη
των θέσεων για τις υφιστάμενες και νέες και καταχώρηση στοιχείων με
χαρτογραφική αποτύπωση σημείων σε Google earth
Συντήρηση και καθαρισμός της κάθε φωλιάς μία φορά τον χρόνο προκειμένου να
εξασφαλίζεται για το επόμενο αναπαραγωγικό έτος η σωστή λειτουργία της

3. Παραδοτέα
Καθαρισμός φωλιών Κιρκινεζιών ανά έτος με ετήσια έκθεση πεπραγμένων και
φωτογραφικό υλικό
4. Χρονοδιάγραμμα
Η διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται για τρία αναπαραγωγικά έτη από την
υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2023.
Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής,
η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών θα γίνει εφάπαξ με την ολοκλήρωση της σύμβασης.
Με το ως άνω πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την παραλαβή των
παραδοτέων της παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της
πρόσκλησης και της σύμβασης.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
5. Προϋπολογισμός
Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την παραπάνω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των δύο
χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννιά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (2.419,36€) μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ –
ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5032671 και κωδικό ΣΑΕ
2019ΣΕ27510135 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας: 14
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑ)» 2014-2020, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ. Η δαπάνη
που προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2019ΣΕ27510135.
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6. Τρόπος πληρωμής
Το Συμβατικό Τίμημα θα καταβληθεί σε ισόποσες δόσεις στον Ανάδοχο μετά την
ολοκλήρωση του έργου σε ετήσια βάση με την παραλαβή και έλεγχο των παραδοτέων του
έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και την έγκριση από την Αναθέτουσα
Αρχή.
Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για
την εκτέλεση του έργου 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.
Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν:
•

Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής.

•

Τιμολόγιο του Αναδόχου.

•

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον απαιτείται.

•

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.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1 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.
7.2 Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, ισχύουν τα ακόλουθα:
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
•
Οι ενώσεις συγκροτούνται με αποφάσεις όλων των εταιρειών-μελών τους, με τις
οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μεταξύ τους.
Μεταξύ άλλων ορίζεται και η εταιρεία-μέλος που θα είναι ο συντονιστής/επικεφαλής της
ένωσης.
•
Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις υποβάλλουν κοινή προσφορά εκπροσωπούμενες από
Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα
αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Στην
προσφορά αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των μελών της
καθώς και το μέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών.
•
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
•
Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση
ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον
αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Κάθε συμμετέχων, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Νομικά
πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές,
αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες
συμμετείχαν.
7.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
7.4.Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών(IKE), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
7.5 Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
8. Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάθεση παροχής υπηρεσιών
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ1

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και κατάλληλη περιγραφή 40%

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

και ανάλυση του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες

Κ2

Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης και αποτελεσματικής 30%
μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου

Κ3

Δομή
και
σύνθεση
Χρονοδιαγράμματος

ομάδας

έργου/

Ρεαλιστικότητα 30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Κ1 + Κ2 + Κ3)

100%

Για το κριτήριο Κ1 αξιολογείται:
•

•

ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση
υπηρεσίας, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
σημασία κατά την υλοποίηση του.
η γνώση του αντικειμένου, βάσει της προηγούμενης ενασχόλησης της ομάδας με
αυτό.

• η επισήμανση των προβλημάτων κι η υπόδειξη τρόπου
αντιμετώπισής τους. Για το κριτήριο Κ2 αξιολογείται:
•

ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση υπηρεσίας από
δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας.
• η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου.
• το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.
• ο καθορισμός των περιεχομένων των
προσφερόμενων παραδοτέων. Για το κριτήριο Κ3
αξιολογείται:
• η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας του οικονομικού φορέα σε σχέση με τις
ζητούμενες υπηρεσίες.
• ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας από πλευράς επιστημονικής
εξειδίκευσης. Ο βαθμός εξειδίκευσης τεκμηριώνεται από μεταπτυχιακούς
τίτλους σπουδών, αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά, συγγραφικό και ερευνητικό έργο.
• ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις
σχέσεις συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας με
τους υποψηφίους και την έκταση προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των
μελών της ομάδας.
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
• η σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της ομάδας έργου.
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• η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος.
9. Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών,
αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του
συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της
προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον
παρακάτω τύπο: Bi = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς θα
γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο :
Λί = 80 * (Bi/Bmax) + 20 * (Kmin/Ki)
όπου:
Bmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά Bi
η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή Κί
το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i
Λί
το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην
προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες
προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές.
10.

Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

10.1 Οι προσφορές υποβάλλονται πρωτότυπες σε έντυπη μορφή, στην ελληνική γλώσσα,
φέρουν υπογραφή και σφραγίδα διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι
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προσφορές θα κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω
ενδείξεις:

Στοιχεία του υποψηφίου:
Επωνυμία:………………………………………………………………………………………………………………………
Α.Φ.Μ/Δ.Ο.Υ:……………………/…………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση:……………………………………………………………………………………………………………………
Αρ.Τηλεφώνου:……………………………………………………………………………………………………………
E -mail:…………………………………………………………………………………………………………………………

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. ……………….. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ –
ΑΚΑΡΝΑΝΙΩΝ ΟΡΕΩΝ
Υπ’ όψη Προέδρου κ. Φώτη Περγαντή
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή υποβολής προσφορών
Ανατολικά Γεφύρια Αιτωλικού, Γραφεία Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων, Τ.Κ.30400, Αιτωλικό
Τηλ. Επικοινωνίας: 2632055094, E–mail: info@fdlmes.gr
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς Δευτέρα 21/12/202020, 12.00
μ.μ

Προσοχή!!! Να μην αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
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Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με
εταιρεία ταχυμεταφοράς ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.
Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, ώστε έως και την, 21/12/2020
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 να παραληφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο
διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 22/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ.μ, ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού / Αξιολόγησης.
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς,
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ.4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές που θα
αφορούν μεμονωμένες υπηρεσίες δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Εναλλακτικές

προσφορές

και

αντιπροσφορές

απορρίπτονται

ως

απαράδεκτες.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, ανεξαρτήτως
της ημερομηνίας αποστολής, είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα
αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται.
10.2. Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
α) Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά)
(επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα I της παρούσης).
β) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου. Σε περίπτωση υποψήφιου νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και
εκπροσώπησής του σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα
οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και τα πρόσωπα
που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι).
γ) Την οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο
Παράρτημα II της παρούσης). Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να
είναι μονογραφημένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν
συνεχή αρίθμηση.
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Η οικονομική προσφορά θα περιέχει συμπληρωμένο τον Πίνακα του Παραρτήματος
II της παρούσης.

Επισημαίνεται ότι:
1.

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του

Παραρτήματος II της Παρούσης.
2.

Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες

οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
3.

Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό

προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης.
δ) Την Τεχνική έκθεση του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα αναλύεται η
μεθοδολογία των εργασιών με κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε
επιμέρους δραστηριότητες που προτείνεται να πραγματοποιηθούν, μαζί με το
χρονοδιάγραμμα αυτών. Η Τεχνική έκθεση θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του
οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα.
ε) Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι συναφείς σπουδές και η
εργασιακή εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει
αποδεδειγμένη εμπειρία σε προστασία & διατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας.
11.

Διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τα άρθρα 118, 66 και 38 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α'
147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
12.

Ανάθεση σύμβασης

Μετά την αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών και πριν την έκδοση της
απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο απαιτείται η υποβολή των ελάχιστων υποχρεωτικών
δικαιολογητικών βάσει του Ν. 4412/2016 ( π.χ. απόσπασμα ποινικού μητρώου του

ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή των προσώπων που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ασφαλιστική και φορολογική
ενημερότητα του προσφέροντος). H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει τυχόν άλλα
αποδεικτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016. Ο υποψήφιος ανάδοχος
καλείται, το αργότερο σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης
ανάθεσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει τη
συμπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να
προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.

13.

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της πρόσκλησης υποβάλλεται σε
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση
της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της
ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

14.

Καταγγελία της Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

15.

Ενημέρωση – Παραλαβή της Πρόσκλησης

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 09/12/2020. Η Πρόσκληση καταχωρήθηκε
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.fdlmes.gr στις 09/12/2020.
Προκειμένου

οι

ενδιαφερόμενοι

να

παραλάβουν

την

πρόσκληση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος και τα τυχόν παραρτήματά της, μπορούν να απευθύνονται στο Φορέα
Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων (ανατολικά γεφύρια
Αιτωλικού – Τ.Κ. 30400) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (E-mail: info@fdlmes.gr) ή τηλεφωνικά
(κ. Δράκου Αρετή) στο τηλ. 26320 55094 από 08:30 – 16:00. Επίσης, το σχετικό υλικό της
πρόσκλησης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης: www.fdlmes.gr
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Συνημμένα:
1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Υπεύθυνη Δήλωση.

2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος ΦΩΤΗΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ

Digitally signed by
FOTIOS PERGANTIS
Date: 2020.12.09
10:40:23 +02'00'
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
( ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι:
[Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας…………………………………………………..,] για την κατάθεση
προσφοράς στο πλαίσιο της υπ. αριθ. ……….. Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού φωλιών
Κιρκινεζιών για την εφαρμογή την εφαρμογή της δράσης Π.4.4 Βελτίωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του Κιρκινεζιού (Falco naumani)
στα πλαίσια υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ
ΟΡΕΩΝ
1. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής,
ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.
2. Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ. αριθμ. Πρωτ. ……….
Πρόσκληση και η προσφορά μου ισχύει για …………. από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Δεν εμπίπτω σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. [σε
περίπτωση νομικού προσώπου: η εταιρεία …………. δεν εμπίπτει σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 2 περ. α
και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και κανένα από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της εταιρείας ή των προσώπων
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτή, δεν εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του
αρ. 73 παρ. 1 του ίδιου νόμου].
Ημερομηνία: / /2020
Ο Δηλών
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα
ή την
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Παράρτημα ΙΙ
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Ημερομηνία, / /2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΩΛΙΩΝ
ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.4.4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΥ (FALCO NAUMANI)»
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ
ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ»
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜΙS 5032671.ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020”».
ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου –
Ακαρνανικών Ορέων
Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το Συνολικό Τίμημα της προτεινόμενης υπηρεσίας ανέρχεται σε (ολογράφως και
αριθμητικά*)
………………
Ευρώ
πλέον
ΦΠΑ
και
(ολογράφως
και
αριθμητικά*) ………………… Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δηλώνω ως
υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του με αριθ. Διαγωνισμού …./..-..-..
και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. Η προσφορά μου ισχύει και με
δεσμεύει για ….. ………………. από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
* Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το
ολογράφως.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
(ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
(ΜΕ ΦΠΑ)

Άλλες υπηρεσίες/προμήθειες που παρέχει
ο υποψήφιος χωρίς δαπάνη:
Τόπος – Ημερομηνία:

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα:
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