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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή της γενικής υπηρεσίας :
Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών
στις Περιφέρειες της Χώρας, πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς
Ελλάδας

εκτιμώμενης αξίας 39.963,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Η Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα
με τον Ν.4412/2016 για την ανάδειξη Αναδόχων για την παροχή γενικής υπηρεσίας
«Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών
πτηνών στις Περιφέρειες της Χώρας, πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
Στερεάς Ελλάδας». Αναθέτουσα Αρχή είναι η Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος.
Αρμόδια Υπηρεσία για την Παρακολούθηση και Εκτέλεση της Σύμβασης είναι η
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος/ Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών
του ΥΠΕΝ.
Αντικείμενο της Σύμβασης- Διάρκεια- Προεκτιμώμενη Αμοιβή
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Το έργο αφορά στην κατάρτιση προδιαγραφών
για τη δημιουργία και χωροθέτηση ταϊστρών για την τροφοδοσία αρπακτικών πτηνών
(CPV: 90721700-4 Υπηρεσίες προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση). Η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται στους 10 μήνες. Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε
39.963,00€, χωρίς ΦΠΑ.
Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο Ανάδοχος για την υπογραφή της
σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης.
Χρηματοδότηση και πληρωμή
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, περιόδου 20142020 (MIS 5001233) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑ «Ε2751»
(κωδικοί εναρίθμου ΣΑΕ 2016ΣΕ27510020). Το έργο θα υλοποιηθεί με
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με Εθνική
Συμμετοχή (ΠΔΕ).
Υποβολή προσφορών
Η κατάθεση των προσφορών στον διαγωνισμό θα γίνεται στο Τμήμα
Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ, στην οδό Πατησίων 147, Αθήνα, ΤΚ 112 51,
τηλ: 2108642010, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο τεύχος της Προκήρυξης.
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Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η
14/12/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ.
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:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση υπηρεσία
(ορνιθοπανίδα)
η οποία να αποδεικνύεται από μια κατ ελάχιστο σύμβαση
υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία δεκαετία. Ομάδα
έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο 4 επιστήμονες: Ένας (1) επιστήμονας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Βιολόγου ή
Δασολόγου ή Περιβαλλοντολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας για τη θέση του
Συντονιστή με υπέρ 10ετή εμπειρία: α) στην έρευνα και μελέτη της ορνιθοπανίδας
και ειδικότερα των αρπακτικών πτωματοφάγων πτηνών, β)στο συντονισμό και
υλοποίηση έργων. 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 άλλης συναφούς ειδικότητας και 6ετή τουλάχιστον εμπειρία σε
: α) θέματα ορνιθοπανίδας, β) έρευνα πεδίου ορνιθοπανίδας. -Δύο (2) επιστήμονες
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Βιολόγου ή Δασολόγου ή
Περιβαλλοντολόγου ή άλλη συναφούς ειδικότητα και 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε :
α) έρευνα πεδίου για ορνιθοπανίδα, β)καταχώρηση και ανάλυση δεδομένων, γ)
εμπειρία στη χρήση συστημάτων GIS. Η ανωτέρω εμπειρία των ατόμων της Ομάδας
έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται. 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 του έργου και σύμφωνα με την πρόταση της
μεθοδολογίας προσέγγισης του έργου που θα κατατεθεί. 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. Επιπρόσθετα, η
απαίτηση για ομάδα έργου τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων, με επικεφαλής έναν
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συντονιστή με υπερ10ετή εμπειρία με τα αντικείμενα των Υπηρεσιών της παρούσας
προκήρυξης, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τεχνικής και επαγγελματικής
επάρκειας πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από την ένωση ή κοινοπραξία, όπως
παραπάνω αναλυτικά περιγράφονται.
Διαδικασία
O διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιμής:
Παραλαβή τευχών
Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται, σε ηλεκτρονική
μορφή, από το ΤΠΠ του ΥΠΕΝ, στην οδό Πατησίων 147, Αθήνα, ΤΚ 112 51.
Πληροφορίες: τηλ.: 210-8642010, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα ίδια τεύχη θα
είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr), ενότητα
«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ», υποενότητα «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ».
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον «φάκελο του έργου» που
βρίσκεται στα γραφεία της υπηρεσίας μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών δηλαδή μέχρι τις 10/12/2018.
Μέχρι την ημέρα αυτή μπορούν επίσης να λαμβάνουν συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, υποβάλλοντας
ερωτήσεις γραπτώς και εγκαίρως, ήτοι έως τις 7/12/2018, στην υπηρεσία που
διεξάγει τον διαγωνισμό, ή και αυτοπροσώπως, ύστερα από συνεννόηση, για να
εξετάσουν οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο.
Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) πέντε ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Γ. Λαζόπουλος

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

