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Αριθμ. Πρωτ: 181390 / 1015
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υποβολής προσφορών, ανάδειξης αναδόχου για
την ανάθεση υπηρεσιών εκπόνησης οριστικής μελέτης διαμόρφωσης μέρους του Α΄ ορόφου του
υφιστάμενου κτιρίου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος στα Ιλίσια.
Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος προτίθεται να προβεί στην ανάθεση
υπηρεσιών εκπόνησης οριστικής μελέτης διαμόρφωσης μέρους του Α’ ορόφου του υφιστάμενου
κτιρίου της στα Ιλίσια, με χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
έτους 2019.
Προϋπολογισμός
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται έως του ποσού των εννέα χιλιάδων ευρώ
(9.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου
Ταμείου και ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.001.2499 του Ειδικού Φορέα Δασών, οικονοµικού έτους 2019,
για την χρηµατοδότηση υποχρεώσεων ∆ασών παλαιότερων ετών (2015-2016-2017-2018) που
εντάχθηκαν στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου "Προστασία και αναβάθµιση
∆ασών 2019", σύμφωνα με την με αρ. απ. 154.2.1/2019 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:
ΩΨΔΚ46Ψ844-Ζ67).
Κατάθεση και σύνταξη προσφορών - Περιεχόμενο φακέλων προσφορών
Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση e-mail:
n.kariotis@prv.ypeka.gr από την Τετάρτη 08/05/2019 έως την Παρασκευή 17/05/2019.
Τόπος και Χρόνος Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Τόπος: Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια.
Χρόνος: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 120 ημέρες μετά.
Απόρριψη προσφοράς
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας.
 Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στην
παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
 Προσφορά, η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες.
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Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται
στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
Ματαίωση διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. Επίσης, εάν διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλήψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να ακυρώσει
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή, να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής
Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι
αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.
Πληρωμή - Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την
προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής
παρακολούθησης – παραλαβής για την οριστική-ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών.
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται (όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία) στην
έκδοση των νόμιμων παραστατικών/ δικαιολογητικών.
Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται:
 με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, επιβαρυνόμενη με τέλος
χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).
Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (Διεύθυνση www.ypeka.gr ).
Ως υπεύθυνος για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
ορίζεται ο κ. Καρυώτης Νικόλαος ( Τηλ: 2131512220 e-mail: n.kariotis@prv.ypeka.gr).
Μέρος Β΄. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Επισυνάπτoνται ως αναπόσπαστο μέρος του παρόντος:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Υπόδειγμα αίτησης Υποβολής προσφοράς
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης

Δρ. Δημήτριος Βακάλης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. …..…………….. πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την «Οριστική Μελέτη διαμόρφωσης μέρους του Α’ ορόφου του υφιστάμενου
κτιρίου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος στα Ιλίσια».
Επωνυμία Εταιρείας:
ΑΦΜ, ΔΟΥ:
Διεύθυνση Έδρας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ηλ/κή Δ/νση (E- mail):
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο/Η Αιτ.

(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα)
Αθήνα,……/...../2019
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ
(επί ποινή αποκλεισμού)
(πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
Ν.4250/2014)
1. Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάθεσης υποψήφιων αναδόχων (επί ποινή αποκλεισμού).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, απαιτούνται:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (τελευταίου τριμήνου).
Η ως άνω υποχρέωση αφορά ιδίως:
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών
(ΟΕ - ΕΕ) και ΙΚΕ, τους διαχειριστές και
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (κύρια και επικουρική).
2. Λοιπά δικαιολογητικά
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
ΔΣ σε σώμα σε περίπτωση ΑΕ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν, η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν.
4412/2016.

