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ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Εφαρμογή των Εθνικών
Σχεδίων Δράσης για Ασπροπάρη και
Νανόχηνα και Περιφερειακού Σχεδίου
Δράσης για το Κιρκινέζι»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής
αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για την παροχή της γενικής υπηρεσίας
«Εφαρμογή των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για Ασπροπάρη και Νανόχηνα και
Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Κιρκινέζι» (CPV: 90721700-4) και καλεί τους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
παροχής της γενικής υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016 και τους όρους της οικείας Διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος/ Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ, Πατησίων 147, Αθήνα Τ.Κ.
11251, Τηλ. 210 8642010, e-mail: g.alvanopoulos@prv.ypeka.gr
Πρόσβαση εγγράφων σύμβασης: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:
www.ypeka.gr, ενότητα «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ», υποενότητα «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ».
Είδος διαδικασίας: Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία ανάθεσης μέσω
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται
από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr
και www.promitheus.gov.gr.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσίων σχετικά με την εφαρμογή
δύο (2) Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) και τη
Νανοχήνα (Anser erythropus) και ενός (1) Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Κιρκινέζι
(Falco naumanni). Τα τρία σχέδια δράσης αποσκοπούν στην αποτροπή της εξαφάνισης, στη
σταθεροποίηση του πληθυσμού και στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης των τριών
προαναφερθέντων πτηνών αντίστοιχα. Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον κωδικό
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90721700-4 “Υπηρεσίες προστασίας ειδών
υπό εξαφάνιση”.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 60 μήνες.
Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 806.255,10 €, χωρίς ΦΠΑ.
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εκατόν είκοσι
πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (16.125,10 ευρώ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
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φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή
εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Χρηματοδότηση και πληρωμή
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο με την υπ αριθ.
133.5/2018 του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη (στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5/9/2019,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12: 00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
10/9/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
και τα οποία είναι εγκατεστημένα σε α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε 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 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. Κάθε
διαγωνιζόμενος που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό,
οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα
διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο.
Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν την επαγγελματική και τεχνική
ικανότητα, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία ώστε να εκτελέσει τη σύμβαση. Ειδικότερα οι
προσφέροντες απαιτείται : α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον τρεις (3) ή περισσότερες συμβάσεις σχετικές με την ορνιθοπανίδα. Ως τέτοιες
νοούνται: Μελέτες για χαρακτηρισμό περιοχών ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), Σχέδια
διαχείρισης ορνιθοπανίδας (ενός ή και περισσοτέρων ειδών), Μελέτες κατάστασης
διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας (παρακολούθηση ειδών) β) να διαθέτουν στελεχιακό
δυναμικό με αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που
αποδεικνύονται από την παροχή σχετικών με την υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι οποίες
εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψηφίου φυσικού ή νομικού προσώπου κατά την
τελευταία δεκαετία. γ) να διαθέτουν την κατάλληλη ομάδα, στη σύνθεση της οποίας θα
περιλαμβάνονται κατ’ελάχιστο τέσσερις (4) επιστήμονες: Ένας (1) επιστήμονας
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Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Βιολόγου ή Δασολόγου ή Περιβαλλοντολόγου ή
άλλη συναφή ειδικότητα για τη θέση του Συντονιστή με: υπέρ 10ετή εμπειρία στην έρευνα και
μελέτη της ορνιθοπανίδας και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις
παρόμοιου αντικειμένου, με αποδεδειγμένη εμπειρία στο συντονισμό και υλοποίηση
συμβάσεων που προκύπτει από τον συντονισμό τουλάχιστον τριών (3) συμβάσεων εκ των
οποίων μια (1) τουλάχιστον παρόμοιου αντικειμένου με την παρούσα σύμβαση. Τον
Συντονιστή αναπληρώνει ένα μέλος από την ομάδα έργου με την μεγαλύτερη, μετά τον
Συντονιστή εμπειρία. Ένας (1) επιστήμονας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα
Βιολόγου ή Δασολόγου ή Περιβαλλοντολόγου ή άλλη συναφή ειδικότητα που μπορεί να
αντικαθιστά (σε περιορισμένες περιπτώσεις) τον Συντονιστή με: 6ετή εμπειρία στην έρευνα
και μελέτη της ορνιθοπανίδας και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δύο (2) τουλάχιστον
συμβάσεις παρόμοιου αντικειμένου αποδεδειγμένη συμμετοχή σε μία (1) τουλάχιστον
σύμβαση παρόμοιου αντικειμένου που περιελάμβανε έρευνα πεδίου με εμπειρία στο
συντονισμό και υλοποίηση έργων (γενικότερου αντικειμένου) που προκύπτει από το
συντονισμό δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεων .Δύο (2) επιστήμονες Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης με ειδικότητα Βιολόγου ή Δασολόγου ή Περιβαλλοντολόγου ή άλλη συναφή
ειδικότητα, με: 3ετή κατ’ελάχιστο εμπειρία σε έρευνα πεδίου για ορνιθοπανίδα και συμμετοχή
σε μία (1) σύμβαση παρόμοιου αντικειμένου,με γνώσεις πληροφορικής και συστημάτων
γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Η ανωτέρω εμπειρία των ατόμων της ομάδας είναι η
ελάχιστη που απαιτείται. Στην εμπειρία δεν προσμετρώνται διδακτικές δραστηριότητες. Η
παραπάνω ομάδα και ο συντονιστής του έργου πρέπει να συνεπικουρούνται από συνεργάτες
υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιμέρους θέματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον
υποψήφιο ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών της σύμβασης και σύμφωνα με την
πρόταση της μεθοδολογίας προσέγγισης που θα κατατεθεί.δ) να διαθέτουν τον κατάλληλο
υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτεί η ορθή εκτέλεση της σύμβασης Στην περίπτωση των
ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλουν προσφορά, ούτε απαιτείται να περιβληθούν σε Κοινοπρακτικό σχήμα ή άλλη
Νομική Μορφή σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτές. Η ειδική ικανότητα που απαιτείται κατά
το άρθρο αυτό, μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από ένα μόνο μέλος τυχόν
σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών η τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα των διαγωνιζομένων που απαιτείται κατά το άρθρο 2.2.6 (της διακήρυξης)-υπό την
προϋπόθεση ότι υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει από την παρούσα μπορεί να προκύπτει, είτε αθροιστικά, είτε από έναν μόνο από τους συμπράττοντες .
Διαδικασία
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και
κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr .
Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση
παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.Η
προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την
ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Η Διευθύντρια Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Α. Ψάϊλα

