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Υξεκαηνδφηεζε:
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν κέζσ ηνπ
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ΑΔΑ: 69ΟΞ46Ψ84Ζ-ΠΞΘ
2

ΑΠΟΦΑΗ
Ο Φοπέαρ Γιασείπιζηρ Δθνικού Γπςμού Οίηηρ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α΄) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ
ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α΄) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα & ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α΄) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ»,
εθαξκνδφκελεο αλαινγηθά
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α΄) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α΄), φπσο ηζρχεη
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ
ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο (ΦΔΚ 204/Α΄), φπσο ηζρχεη
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3937/2011 (ΦΔΚ 60/Α)
8. Σνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ
Οίηεο (ΦΔΚ 78/Β΄/2005)
9. Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο (ΦΔΚ
1926/Β΄/2004)
10. Σνλ Καλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ,
κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο (ΦΔΚ 1890/Β΄/2004)
11. Σελ ππ’ αξηζ. 1499/20-05-2014 Πξφζθιεζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην
Υξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα «Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 2014»
12. Σελ ππ’ αξηζ. 78.9/2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε έληαμε
ησλ έξγσλ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα
«Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 2014».
13. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 277/10-6-2014 έγγξαθν κε ην νπνίν ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ
Οίηεο αηηείηαη ηελ έγθξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο εθπφλεζεο ηεο Δ.Π.Μ. θαη ηελ έγθξηζε ησλ
πξνδηαγξαθψλ απηήο απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ.
14. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 574/3-12-2014 έγγξαθν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο.
15. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 31080/1364/22-12-2014 έγγξαθν κε ην νπνίν ην Σκήκα Βηνπνηθηιφηεηαο θαη
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ δίλεη ηε ζχκθσλε γλψκε γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Π.Μ.
16. Σελ ππ’ αξηζ. νηθ. 4296/168/22-1-2015 απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ γηα ηελ αλάζεζε ζχληαμεο
Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο γηα ην φξνο Οίηε ζηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ
Οίηεο, ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο.
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17. Σν ππ’ αξηζ. 98/31-3-2015 Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ ππ’ αξηζ. 174/3-4-2015
Γηαγσληζκνχ.
18. Σν ππ’ αξηζ. 98/31-3-2015 Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο κε ην νπνίν ζπγθξνηήζεθαλ ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο.
19. Σν ππ’ αξηζ. 195/23-4-2015 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, κε ην νπνίν
θξίζεθε άγνλνο ν ππ’ αξηζ. 174/3-4-2015 Γηαγσληζκφο θαζψο δελ ππεβιήζε θαλέλαο θάθεινο
πξνζθνξάο .
20.
Δ π α ν α π π ο κ η π ύ ζ ζ ει
Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο
Μειέηεο (Δ.Π.Μ.) γηα ην φξνο Οίηε θαη εθπφλεζε ζρεδίνπ Π.Γ. γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο.
Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, θαη νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη
λα έρνπλ παξαζρεζεί ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη ηηο 31-10-2015.
Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε επξψ 26.016 πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.
πνζνχ 5.984 επξψ, δειαδή ζπλνιηθά ζε επξψ 32.000 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ
Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 2014» ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ.

ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 8-5-2015, εκέξα Παξαζθεπή
θαη ψξα 13:00 κ.κ. ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηα Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα απνζθξαγίδνληαη, αιιά ζα επηζηξέθνληαη κε
κέξηκλα θαη δαπάλεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 11-5-2015 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηα Λνπηξά Τπάηεο.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ζα απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
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Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηηθνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη νη αλαιπηηθνί φξνη απηήο ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα
γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο ζην ΚΖΜΓΖ, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ
Οίηεο (www.oiti.gr) θαη ζηα γξαθεία ηνπ.
Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο,
θαηφπηλ ππνβνιήο έγγξαθνπ εξσηήκαηνο.

Γηα ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο
Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γ..
Αλησλία Γαιαλάθε
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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1.1 Οπιζμοί
Οη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα:
ΑΝΑΓΟΥΟ
Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα ηελ παξνρή ησλ
Τπεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο πνπ εδξεχεη ζηα Λνπηξά Τπάηεο θαη πξνθεξχζζεη απηφλ
ηνλ Γηαγσληζκφ, βάζεη ηνπ ππ’ αξηζ. 98/31-3-2015 Πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε χκβαζε.
ΑΝΣΙΚΛΗΣΟ
Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ
πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ, e-mail θ.ιπ.), νξίδεη σο
ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα, θαη
πξνο ηνλ νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα απεπζχλεη ή/θαη λα επηδίδεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν πνπ
απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Πξνζθέξνληα θαη αθνξά νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. Αληίθιεηνο κπνξεί λα νξηζζεί θαη ν Δθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληνο.
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
Σν ζχλνιν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε γηα
ηελ αλάδεημε ηνπ Αλαδφρνπ έσο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο Η: Τπφδεηγκα Βηνγξαθηθνχ εκεηψκαηνο, ΗΗ:
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ΗΗΗ: Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο, I, ΗV: ρέδην
χκβαζεο.
ΔΚΠΡΟΩΠΟ
Σν πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ή/θαη ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ
ππνγξάθεηαη ή/θαη δελ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα - ή/θαη είλαη παξφλ θαηά ηελ
απνζθξάγηζή ηεο. Σν πξφζσπν απηφ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληνο ή
πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο
πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο
θνηλνπξαμίαο.
ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
α) Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (εθεμήο «Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο»),
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β) Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (εθεμήο «Δπηηξνπή
Δλζηάζεσλ»),
γ) Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ (εθεμήο «Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο
θαη Παξαιαβήο»).
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο.
ΜΔΛΟ
Σν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, ε νπνία, ζε
πεξίπησζε πνπ θεξπρζεί Αλάδνρνο, αλαιακβάλεη λνκηθή δέζκεπζε έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε.
ΤΠΗΡΔΙΔ
Οη ππεξεζίεο πκβνχινπ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο (Δ.Π.Μ.) γηα
ην φξνο Οίηε, ζα πινπνηεζνχλ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Β: «ΣΔΥΝΗΚΔ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
ΠΡΟΦΔΡΩΝ
Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ
θαη ππνβάιιεη Πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
ΠΡΟΦΟΡΑ
Ζ πξφηαζε πνπ ππνβάιιεη ν Πξνζθέξσλ κε ην πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4.2 ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ.
Ζ δαπάλε απηή απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην ηεο πξνζθνξάο πνπ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ νη
Πξνζθέξνληεο. Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε δαπάλε απνξξίπηνληαη.
ΤΜΒΑΗ
Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά
ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα V ηεο παξνχζαο.
ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ
Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζνχλ νη Τπεξεζίεο.
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1.2 Πποϋπολογιζμόρ – Σπόπορ πληπυμήρ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ 32.000 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. Ζ
πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα θαιπθζεί απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 2014» ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ.
Ζ ακνηβή ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ, θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθνχ
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο κε ην νπνίν ζα
πηζηνπνηείηαη ε θαιή εθηέιεζε θάζε ελέξγεηαο, θαη ζχκθσλα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην
Πξάζηλν Σακείν, µε ηε κνξθή επηηαγήο ε νπνία ζα εθδνζεί ζην φλνκα/επσλπκία ηνπ Αλάδνρνπ βάζεη
ησλ πξνζθνκηζζέλησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Με ηελ πιεξσκή ζα γίλνπλ επηπιένλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θξαηήζεηο.
1.3 Λήτη ηεςσών Γιακήπςξηρ και παποσή διεςκπινίζευν
1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην πιήξεο ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.oiti.gr (αλάξηεζε Γηαθήξπμεο γηα 15 εκέξεο).
Δλαιιαθηηθά, ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα παξαιακβάλεηαη απφ ηα γξαθεία
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016, ηει.- θαμ.: 2231059007).
2. Οη παξαιήπηεο ησλ ηεπρψλ ππνρξενχληαη κέζα ζε δχν (2) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπο λα ηα
ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο, ζχκθσλα µε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ
ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν εγθαίξσο, ψζηε λα ηεξεζεί απφ απηνχο ε
πξνζεζκία ηεο ππνπαξ. 3 ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνχ µε ην αηηηνινγηθφ ηεο µε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ, ζα απνξξίπηνληαη
σο απαξάδεθηεο.
Ζ ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη θάζε Πξνζθέξσλ έρεη ιάβεη
πιήξε γλψζε θαη έρεη απνδερζεί αλεπηθχιαθηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε Γηαθήξπμε
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ Πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο
Γηαθήξπμεο ή ησλ Πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
3. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη θαη πέληε (5) εκέξεο
πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη
λα απεπζχλνληαη ππφςηλ θαο. Αλζνχιαο Καζηαληψηε (ηει. - θαμ: 2231059007, e-mail: oiti@otenet.gr,
Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016). Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απνζηέιιεη έγγξαθε απάληεζε ζπλνιηθά γηα
φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα, ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
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εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ιήμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί
εκπξφζεζκα. Οη δηεπθξηλίζεηο ζα αλαξηψληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Καλέλαο Πξνζθέξσλ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ
κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
1.4 Σόπορ και σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών και διενέπγειαρ ηος Γιαγυνιζμού
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα
Γηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 8-5-2015, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ. ζηα Γξαθεία ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο ζηα Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα
απνζθξαγίδνληαη, αιιά ζα επηζηξέθνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 11-5-2015, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηα Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016.
2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
2.1 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ:
α) Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο- κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο, πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ε
νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 2513/1997, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ
ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
β) Δλψζεηο θνξέσλ ή Κνηλνπξαμίεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο, πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), πνπ
αζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην
αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, νη νπνίνη ππνβάιινλ θνηλή πξφηαζε.
ηελ πεξίπησζε Δλψζεσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:


Με ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θάζε κέινο ηεο Έλσζεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ
Έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.



Οη Δλψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε Ννκηθή Μνξθή πξνθεηκέλνπ λα
ππνβάιινπλ πξφηαζε. Τπνρξενχληαη φκσο λα ην πξάμνπλ ζε πεξίπησζε αλάδεημεο ηνπο σο
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Αλαδφρνπ, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εάλ θαη εθφζνλ απηφ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή.


ηελ πεξίπησζε ησλ Δλψζεσλ ή Κνηλνπξαμηψλ, αξθεί έλα κέινο απηψλ λα δηαζέηεη ηελ
απαηηνχκελε εκπεηξία θαη ηνηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 2.2. ηεο
παξνχζαο.

Κάζε ζπκκεηέρσλ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα
πξνηάζεηο. Φπζηθή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή ζε Κνηλνπξαμία ή Έλσζε ζε
παξαπάλσ απφ κηα πξνηάζεηο, απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ θαη καδί κε απηνχο θαη νη πξνηάζεηο
ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ.
Απφ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξφηαζε απνθιείνληαη:
α) νη ππνςήθηνη, ζε βάξνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε ή λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
β) νη ππνςήθηνη πνπ βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε ή αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ελαληίνλ ησλ νπνίσλ έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία θήξπμεο ζε
πηψρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ.
γ) νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή, βάζεη
απφθαζεο κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ ή έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα
δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
2.2 Δλάσιζηερ πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ – Σεσνικέρ και επαγγελμαηικέρ ικανόηηηερ
Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, απνδεδεηγκέλε
επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζρεηηθή κε ην
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνχζα, έηζη ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, θαζψο επίζεο ζα πξέπεη λα έρεη εθπνλήζεη ηνπιάρηζηνλ μια
παξφκνηα κειέηε (Δ.Π.Μ. ή/θαη Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ) πξνυπνινγηζκνχ
ίζνπ ηνπιάρηζηνλ κε ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζία ηελ ηειεπηαία 10εηία.
Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα ζπζηήζεη νκάδα έξγνπ, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ ηθαλφ αξηζκφ
εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ γηα ηελ πιήξε θαη πνηνηηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 5 ζηειέρε, ηα νπνία λα έρνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ πξνζφληα θαη εκπεηξία
ζρεηηθή κε ην παξφλ έξγν:
Α) έλαλ εηδηθφ επηζηήκνλα κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θάηνρνο πηπρίνπ Α.Δ.Η. Σκήκαηνο Βηνινγίαο ή Γαζνινγίαο, ή νπνηνπδήπνηε
ζπλαθνχο πηπρίνπ ζρνιψλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο
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αιινδαπήο θαη θάηνρν Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (θνηηήζεσο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο) κε ζέκα
ζρεηηθφ κε ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Β) έλαλ εηδηθφ επηζηήκνλα κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε έξγα θαηαγξαθήο θαη
παξαθνινχζεζεο νξληζνπαλίδαο, θάηνρν πηπρίνπ Α.Δ.Η. Σκήκαηνο Βηνινγίαο ή Γαζνινγίαο, ή
νπνηνπδήπνηε ζπλαθνχο πηπρίνπ ζρνιψλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο, κε αληηθείκελν ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο θαη θπζηθψλ
πφξσλ.
Γ) έλαλ εηδηθφ επηζηήκνλα κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε έξγα θαηαγξαθήο
ζηνηρείσλ γεσκνξθνινγίαο, γεσινγίαο ή/θαη πδξνινγίαο-πδξνγεσινγίαο, θάηνρν πηπρίνπ Α.Δ.Η.
Σκήκαηνο Γεσινγίαο ή νπνηνπδήπνηε ζπλαθνχο πηπρίνπ ζρνιψλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή άιινπ ηζφηηκνπ
ηίηινπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο.
Γ) έλαλ εηδηθφ επηζηήκνλα κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζηε ρξήζε πζηεκάησλ
Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ γηα ηε ραξηνγξάθεζε πεξηνρψλ θαη ηε ρσξηθή αλάιπζε βηνηηθψλ θαη
αβηνηηθψλ παξαγφλησλ.
Δ) έλαλ λνκηθφ ζχκβνπιν κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε ζέκαηα ζεζκνζέηεζεο
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ή/θαη πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ
Ζ αλσηέξσ εκπεηξία ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο έξγνπ είλαη ε ειάρηζηε πνπ απαηηείηαη θαη ζα πξέπεη λα
απνδεηθλχεηαη απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζπλνδεπφκελν ππνρξεσηηθά κε ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά
ζηνηρεία.
Ζ παξαπάλσ νκάδα έξγνπ κπνξεί λα ζπλεπηθνπξείηαη απφ ζπλεξγάηεο εμεηδίθεπζεο ζε δηάθνξα
επηκέξνπο ζέκαηα, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα
θαηαηεζεί.

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδαο ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
Α. Ο ςποθάκελορ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» πεξηιακβάλεη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα:
1. Σα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ ππνςεθίνπ, ήηνη πξφζθαηα επηθαηξνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηνπ
θνξέα, απφθαζε ζπγθξφηεζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εθπξνζψπεζεο ηνπ θνξέα θαη ην
αληίζηνηρν ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξίαο θαη νπνηνδήπνηε
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ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ην θχξην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηνπ (π.ρ. βεβαίσζε
άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή).
2. ε πεξηπηψζεη θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην νπνίν νξίδεηαη θαη ν
εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαηά ην ζηάδην ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ν νπνίνο
ζα εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξαθεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ηα έγγξαθα
ηεο πξφηαζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν, ζρεηηθφ κε ην δηαγσληζκφ έγγξαθν. ην ζπκθσλεηηθφ απηφ
αλαγξάθνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλσζεο, νη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ην
κέινο πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο απηψλ.
3. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φπνπ λα δειψλεηαη φηη:
i. είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, επηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή
έλσζε
ii. ε πξφηαζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ
έιαβε γλψζε
iii. δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζε πην πάλσ παξάγξαθν.
iv. είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο
v. είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο
4. Καηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ, αληίζηνηρσλ κε ην πξνθεξπζζφκελν,
έξγσλ, ηα νπνία πινπνίεζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 10εηία, κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ αμίαο,
ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο θαη ηνπ απνδέθηε ηνπ έξγνπ, ηπρφλ εηαίξσλ, θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ
ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ. Αλ νη απνδέθηεο ησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, νη παξαδφζεηο λα απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ
έρεη εθδνζεί απφ ηελ θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζα Αξρή.
5. Καηάινγν ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ηα κέιε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα ζχκθσλα κε ηα ειάρηζηα θξηηήξηα φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2 ηεο
παξνχζαο, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη:
i. αληίγξαθα πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο πνπ
θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ γηα θάζε έλα απφ ηα άηνκα ηεο
Οκάδαο Έξγνπ
ii. βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα κε βάζε ην ππφδεηγκα βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (Παξάξηεκα Η)
ζπλνδεπφκελα κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία (θαηάινγν έξγσλ κε βεβαηψζεηο ηνπ εθάζηνηε εξγνδφηε
ή επηζηεκνληθνχ ππεχζπλνπ γηα ην ρξφλν θαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο-θαζήθνληα ζην έξγν,
αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο ή/θαη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ή/θαη δειηία παξνρήο ππεξεζηψληηκνιφγηα θ.ιπ.), γηα θάζε έλα απφ ηα άηνκα ηεο Οκάδαο Έξγνπ
6. πκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί θαη ζηνλ νπνίν ζα δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία
απαζρφιεζεο θαζελφο απφ ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε ηεο νκάδαο έξγνπ.
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ΠΗΝΑΚΑ 1. ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ
ΔΣΑΗΡΗΑ……………..
ηέιερνο
Θέζε ζηελ νκάδα
Καζήθνληα

7. Κάζε ππνςήθηνο νξίδεη ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ (Τ.Δ.). Δάλ ν Τ.Δ. ή ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ
θαη ηεο νκάδαο εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ζπκβνχινπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ
γξαθείνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά, ππνβάιιεηαη απφ έλαλ έθαζηνλ εμ’ απηψλ, ππεχζπλε
δήισζε φηη ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο
έξγνπ θαη δέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Αληηθαηάζηαζε ηνπ Τ.Δ., ή ησλ
κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ
έγγξαθε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο.
ηελ πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή
πξνζθνξά, θάζε ζπκκεηέρσλ ζηελ έλσζε ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα αλσηέξσ
δηθαηνινγεηηθά.
Ζ πξφηαζε ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ ή ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ
ησλ ππνςεθίσλ.
Β. Ο ςποθάκελορ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Γηαηξείηαη ζηηο εμήο ελφηεηεο:


Ππόηαζη μεθοδολογίαρ-πποζέγγιζηρ ηος έπγος: Ζ ελφηεηα απηή πεξηέρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή
ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν ζχκβνπινο ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ην έξγν. Αλαιπηηθά ε πξφηαζε
πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία θάιπςεο ησλ ελνηήησλ ηνπ έξγνπ ηνπ
ζπκβνχινπ, ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ (είδνο θαη πεγή), ηα
ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ, θαζψο θαη ηνλ πξνηεηλφκελν ηξφπν
αληηκεηψπηζεο ηνπο, ην επίπεδν αλάιπζεο, ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
δηαπηζηψζεσλ θαη ηα εξγαιεία ππνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ.



Οπγάνυζη-διοίκηζη ηος έπγος ηος ζςμβούλος. Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη:
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο, ζχλζεζεο θαη νξγάλσζεο ηεο νκάδαο έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, πεξηγξαθή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, ιεηηνπξγίαο, ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο, ξνήο
εξγαζηψλ θαη εμεηδίθεπζεο ξφισλ.
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ.

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληα ή ησλ λφκηκσλ
εθπξνζψπσλ ησλ πξνζθεξφλησλ.
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Γ. Ο ςποθάκελορ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Ο θάθεινο απηφο πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία
δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε ΔΤΡΩ, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη κε Φ.Π.Α. Ζ ζπλνιηθή
πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληα ή ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ησλ
πξνζθεξφλησλ (Παξάξηεκα ΗΗΗ).
4. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
4.1 Τποβολή Πποζθοπών
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ηαρπκεηαθνξέα,
απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο: Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαγξάθνληαη παξαπάλσ ζηελ
παξ. 1.4 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξάδνζε ζε απηή ηεο Πξνζθνξάο ή
γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο Πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ή
δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο. Ζ
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ
ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ηνπο, φπνπ ην θξίλεη αλαγθαίν. ηελ πεξίπησζε απηή ε
παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Πξνζθέξνληα.
Οη θάθεινη κε ηα αληίηππα ησλ Πξνζθνξψλ πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ επσλπκία θαη ηα
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ Πξνζθέξνληα, θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο:
Πποζθοπά
Για ηον Ππόσειπο Γιαγυνιζμό Δπιλογήρ Αναδόσος
για ηην παποσή ςπηπεζιών ςμβούλος για ηην επικαιποποίηζη ηηρ
Διδικήρ Πεπιβαλλονηικήρ Μελέηηρ (Δ.Π.Μ.) για ηο όπορ Οίηη και
εκπόνηζη ζσεδίος Π.Γ. για ηον σαπακηηπιζμό ηηρ πποζηαηεςόμενηρ πεπιοσήρ
Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο
Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016
Απ. ππυη. Γιακήπςξηρ: …
Ημεπομηνία Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού: …

4.2 Πεπιεσόμενο Πποζθοπών
ηνλ εληαίν θάθειν θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα θάησζη:
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Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο πξνθήξπμεο θαη ε έλδεημε «Γηα ηνλ Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ Δπηινγήο
Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο Δηδηθήο
Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο (Δ.Π.Μ.) γηα ην φξνο Οίηε θαη εθπφλεζε ζρεδίνπ Π.Γ. γηα ηνλ
ραξαθηεξηζκφ ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο
Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ.
Ζ έλδεημε: «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία».

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ
Διιεληθή γιψζζα. Σα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α) θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ππνβνιήο
επίζεκσλ αληηγξάθσλ ή πξσηνηχπσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γεκφζην, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα Γηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ηα
λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα µε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο,
ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
3429/2005, θαζψο θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. Καηά ζπλέπεηα, νη
Τπνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ, ζχκθσλα κε
ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ παξαπάλσ λφκν. Δπηπιένλ, ηα μελφγισζζα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη θαη
λνκίκσο κεηαθξαζκέλα απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Διιεληθέο
πξνμεληθέο αξρέο ή Έιιελεο δηθεγφξνπο θαηά ην άξζξν 36 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν. 4194/2013). ε
πεξίπησζε δηαθνξψλ ζηε κεηάθξαζε ππεξηζρχεη ην θείκελν ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κελ θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο
(ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θιπ ζα πξέπεη λα είλαη
θαζαξνγξακκέλεο θαη κνλνγεγξακκέλεο απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ, ε δε αξκφδηα
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο θιπ θαη γεληθά ζα επηβεβαηψζεη
φηη έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο Πξνζθνξάο. Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ πεξηέρεη
δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο.
Καηά ηε ζχληαμε, ππνβνιή θη αμηνιφγεζε ησλ Πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα:






Κάζε ζειίδα φισλ ησλ πξσηφηππσλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ ηεο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη
κνλνγεγξακκέλε απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ.
Ζ ππνβνιή Πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηνλ
Πξνζθέξνληα φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη Πξνζθνξέο, εάλ νη παξνπζηαδφκελεο
απνθιίζεηο θξίλνληαη επνπζηψδεηο.
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ Τπεξεζηψλ.
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη.
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5. ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζµεηξψµελεο απφ ηελ
επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Ζ ηζρχο ησλ Πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφλ λα παξαηαζεί, εθ’ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν.
Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο
Πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν κφλν εθφζνλ απηφο ηελ απνδερζεί.
6. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Γ.. ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο κπνξνχλ λα
παξίζηαληαη νη εθπξφζσπνη ησλ Πξνζθεξφλησλ.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο.
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
 Γηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξφηαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ
 ε θάζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο απνξξηθζνχλ
πξνηάζεηο, ε αξκφδηα επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν ηεθκεξηψλεη ηελ απφξξηςε.
 -Έιεγρνο ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο/ Σερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2.2
 Αμηνιφγεζε γίλεηαη κφλν γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ κεηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαη ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, θξηζνχλ φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ
ηεζεί.
 Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ αληίζηνηρνπ θαθέινπ
 Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ αληίζηνηρνπ θαθέινπ
 Σειηθή Αμηνιφγεζε
Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη βάζεη ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο,
ήηνη ηεο πξνζθνξάο ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ηερληθψλ θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
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6.1 Αξιολόγηζη ηεσνικήρ πποζθοπάρ
Ζ νκάδα θξηηεξίσλ πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο
80%.
Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο δχν Οκάδεο, κε ηνπο
αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο:
Ομάδα Α: Κξηηήξηα κεζνδνινγίαο - πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ. πληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο Οκάδαο Α:
60% ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηνπ παξφληνο θξηηεξίνπ. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζα εμεηαζζνχλ, (α) ε
θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ, (β) ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ ηξφπνπ πξνζέγγηζήο ηνπ κέζσ
απνηειεζκαηηθήο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη (γ) ε θαηάιιειε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε
ηνπ Έξγνπ ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο.
Ομάδα Β: Κξηηήξηα Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Οκάδαο Έξγνπ. πληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο Οκάδαο
Β: 40% ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηνπ παξφληνο θξηηεξίνπ.
Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζα εμεηαζζνχλ ε νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ε νπνία
πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ηε βέιηηζηε
αμηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ Πξνθήξπμε
ηερληθψλ απαηηήζεσλ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Α/Α Ομάδα κπιηηπίυν για ηην αξιολόγηζη ηηρ ηεσνικήρ πποζθοπάρ
Aj
Βj

Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Έξγνπ
Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Οκάδαο Έξγνπ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ

ςνηελεζηήρ
βαπύηηηαρ (%)
60
40
100

Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ
πξνζθνξψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ηάμε κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν:
Tj = [ζ1 x Αj + ζ2 x Bj]
φπνπ:
Tj ε βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο ηεο πξφηαζεο j
Aj,Βj ε βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ Α θαη Β γηα ηελ πξφηαζε j
ζε θιίκαθα 0-10
ζ1, ζ2 νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ Α θαη Β, αληίζηνηρα

Πξνηάζεηο πνπ ζπγθέληξσζαλ ζπλνιηθή Βαζκνινγία θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο
κηθξφηεξε ηνπ 6,5 δεν αξιολογούνηαι πεξαηηέξσ, θαη απνθιείνληαη απφ ηε πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.
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Καηφπηλ ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ κε ηελ βαζκνιφγεζε ησλ
Σερληθψλ Πξνζθνξψλ αλά Σκήκα, φπνπ αλαθέξνληαη θαη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ
ζπγθεληξψζεη ζπλνιηθή βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 6,5 ή νη Σερληθέο Πξνζθνξέο πνπ θξίζεθαλ
απαξάδεθηεο θαη απνξξίπηνληαη. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη εηζήγεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ειέγρνπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ησλ Τπνςεθίσλ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηα ζηάδηα ηνπ ειέγρνπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ
πκκεηνρήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, θαηά ηεο νπνίαο κπνξεί λα πξνζθχγεη ν
Πξνζθέξσλ ζχκθσλα κε ην Ν. 3886/2010.
Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηαρπδξνκηθψο,
ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία.
Καηφπηλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ νξίδεη ηελ εκεξνκελία αλνίγκαηνο ησλ ππνθαθέισλ
ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία ηνπο Πξνζθέξνληεο
πνπ δελ απνθιείζζεθαλ θαηά ην ζηάδην απηφ.
6.2 Αξιολόγηζη οικονομικήρ πποζθοπάρ
Σν θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο
20%.
Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζην θάθειν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θάζε πξνζθνξάο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαζκνινγίαο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν αθφινπζνο ηχπνο:
Οj = ( Κ min / Κ j ) Υ 10
φπνπ:
Οj ε βαζκνινγία γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην ηεο Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο j
Κ min Σν ρακειφηεξν θφζηνο απφ φιεο ηηο πξνζθνξέο
Κ j Σν θφζηνο ηεο πξνζθνξάο j

Δάλ νη ηηκέο ελφο Πξνζθέξνληνο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ή θαηά ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη αλαηηηνιφγεηεο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, πξηλ
απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά, ζα δεηήζεη εγγξάθσο απφ ηνλ Πξνζθέξνληα λα παξάζρεη εγγξάθσο, εληφο
εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ ηάζζεη, ηηο φπνηεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θξίλεη
ζθφπηκεο θαη ζα ειέγμεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Πξνζθέξνληα, ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δνζείζεο δηεπθξηλίζεηο.
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6.3 Σελική αξιολόγηζη
Καηά ην ζηάδην ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ θαη
πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ηάμε κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν:
Fj = 0,80 x Tj + 0,20 x Oj
φπνπ:
Fj ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο j
Tj ε βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο ηεο πξφηαζεο j
Oj ε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα ηελ
πξφηαζε j

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα.
Ζ πξψηε ζηνλ ζπγθξηηηθφ πίλαθα θαηάηαμεο ζεσξείηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. ε πεξίπησζε
ηζνβαζκίαο νη πξνζθνξέο πνπ ηζνβαζκνχλ θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ βαζκνχ Σερληθήο
Πξνζθνξάο.
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ
ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ, ησλ νπνίσλ αμηνινγήζεθε ε Πξνζθνξά
θαη θαιεί ηνλ Πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε λα πξνζθνκίζεη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο.
7. ΔΝΣΑΔΙ
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη µε ηε δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ
Π.Γ. 118/07.
8. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ κε ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθή
αιιεινγξαθία νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ
αθνξνχλ ζηελ ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε πνπ θαηαηέζεθε κε ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο:
1. Απόζπαζμα Ποινικού Μηηπώος γενικήρ σπήζηρ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα, ή ησλ
λνκίκσλ εθπξνζψπσλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ
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ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη α) δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
δξαζηεξηφηεηαο, βάζεη απφθαζεο, ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ θαη β) δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ
60/2007, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.
2. Πιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ απσήρ, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα
ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δε ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε,
παχζε εξγαζηψλ θαη πιεξσκψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξνπησρεπηηθή
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε αθεξεγγπφηεηαο θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί
ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ,
πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε θαηάζηαζε
αθεξεγγπφηεηαο.
3. Πιζηοποιηηικό Φοπολογικήρ Δνημεπόηηηαρ
4. Πιζηοποιηηικό Αζθαλιζηικήρ Δνημεπόηηηαρ
5. Πιζηοποιηηικό ηος οικείος Δπιμεληηηπίος, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο
ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ
φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο ζε απηφ κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο.
6. ε πεπίπηυζη νομικού πποζώπος ή έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, έγγξαθν κε ην νπνίν λα νξίδεηαη ην
πξφζσπν πνπ ζα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, εθφζνλ ε ζρεηηθή λνκηκνπνίεζε δελ πξνθχπηεη απφ ηα
ππνβιεζέληα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο.
ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ, ηνπ νπνίνπ ε Πξνζθνξά θαηαηάρζεθε πξψηε δελ πξνζθνκίζεη, έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα κε ηελ ακέζσο
επφκελε Πξνζθνξά ζηε ζεηξά θαηάηαμεο θαη νχησ θαζ' εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο δελ
πξνζθνκίζεη, ζχκθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν Γηαγσληζκφο
καηαηψλεηαη.
Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο, ζηελ νπνία θαινχληαη θαη δχλαληαη λα παξαζηαζνχλ νη εθπξφζσπνη ησλ Πξνζθεξφλησλ,
ησλ νπνίσλ αμηνινγήζεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Καηφπηλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ζπληάζζεη
Πξαθηηθφ θαη θαηφπηλ ππνβάιιεη φια ηα Πξαθηηθά ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
γηα ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο
θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο Πξνζθέξνληεο θαη θαιείηαη ν Αλάδνρνο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο χκβαζεο.
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Ζ αξκφδηα επηηξνπή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε
γλσκνδφηεζε ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 118/07:
1. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ
φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
2. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο
Τπεξεζίαο.
3. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:



Όηαλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ηηο ππεξεζίεο είηε ιφγσ αιιαγψλ είηε ιφγσ δηαθνπήο ή
πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ππεξεζίεο.
Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηε καηαίσζε.

Ζ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο – αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
23 ηνπ Π.Γ. 118/07.
9. ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ – ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε πέληε (5)
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Απφ ηελ πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί, ην δε
έγγξαθν (χκβαζε) πνπ αθνινπζεί, έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Γελ ρσξεί θακία
δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηελ παξνχζα (Παξάξηεκα V) ζρεδίνπ χκβαζεο.
Ζ χκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή
παξαδξνκψλ, ελψ γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε ή ζε πεξίπησζε πνπ
αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά ζεηξά
ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ε Καηαθχξσζε θαη ε Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηα ινηπά εθαξκνδνκέλσλ
ζπκπιεξσκαηηθά ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ πέληε (5) εκεξψλ, πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ, ρσξίο ν Αλάδνρνο λα έρεη
πξνζέιζεη γηα λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε ή λα πξνζθνκίζεη ηελ παξαθάησ αλαθεξφκελε Δγγχεζε
Καιήο Δθηέιεζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο
δηαγσληδφκελν.
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή
Καιήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ
ηεο παξνχζαο θαη ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. (Ν.
4281/2014).
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ, χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο
ζπκβαιιφκελνπο.
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν
πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ θαη δηαζέηεη ην
δηθαίσκα απηφ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ. Οη εγγπήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα
πξνέξρνληαη θαη απφ ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε ρψξα-κέξνο δηκεξνχο ή
πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο κε ηελ ΔΔ ή ρψξα πνπ έρεη ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία γηα ηηο
Γεκφζηεο πκβάζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997
(ΦΔΚ 139/Α΄), θαη έρεη, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο απηήο, ην ζρεηηθφ δηθαίσκα έθδνζεο
εγγπήζεσλ.
Δάλ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ην πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ
εμέδσζε ηελ εγγχεζε πεξηέιζεη ζε αδπλακία λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν Αλάδνρνο
νθείιεη λα παξάζρεη λέα εγγχεζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε
ζρεηηθή φριεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ παξάζρεη λέα εγγχεζε, ε Αλαζέηνπζα
Αξρή δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην.
Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο απφ ηα παξαπάλσ, εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ λφκηκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη
ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Δπηπιένλ, ην ζχλνιφ ηνπο πξέπεη λα
ηζνχηαη κε ην δεηνχκελν απφ ηελ παξνχζα πνζφ.
Κάζε εγγχεζε πξέπεη λα είλαη ηεο απνδνρήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελφ ηεο
θαη ηνλ εθδφηε ηεο.
Όια ηα έμνδα θαηάπησζεο εγγπήζεσλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ εγγπεηή ή ηνλ Αλάδνρν.
10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ έρεη νξηζηεί
απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο
θαη Παξαιαβήο, αθνχ παξαιάβεη ηα ηειηθά παξαδνηέα, ειέγρνληαο ηε ηήξεζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ άξζξσλ ηεο ζχκβαζε, ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνίν εγθξίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δηδηθφηεξα ν Αλάδνρνο ζηα πιαίζην
ηνπ έξγνπ ζα ππνβάιιεη ηα αθφινπζα παξαδνηέα:
1. Σεχρε επηθαηξνπνηεκέλεο Δ.Π.Μ. (ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαζψο θαη ζε ηξία αληίηππα)
2. Υάξηεο κε ηηο πξνηεηλφκελεο δψλεο νξηνζέηεζεο (ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαζψο θαη ζε ηξία
αληίηππα)
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3. ρέδην Π.Γ. (έηνηκν πξνο δηαβνχιεπζε)
Οπνηαδήπνηε αλάγθε γηα δηνξζψζεηο ή παξαηεξήζεηο επί ησλ παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, δελ ζα απνηειεί ιφγν θαζπζηέξεζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
11. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ
Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα επηιεγεί, ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε ζηελ
νπνία ζα πξνζδηνξίδεηαη φηη νη ππεξεζίεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Μέξνο Β: Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο, ζα έρνπλ ιήμεη κέρξη ηηο 31-10-2015.
12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο πξνζθνξάο, ηπρφλ δε
παξαβίαζή ηνπο απφ ηνπο ππνςεθίνπο ή δηαηχπσζε επηθπιάμεσλ ή αηξέζεσλ ή φξσλ θαηά ηελ ππνβνιή
ηεο πξνζθνξάο, νδεγεί ζε απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην δηαγσληζκφ.
Όια ηα ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζεσξνχληαη δεζκεπηηθά γηα
ηνπο ππνςεθίνπο.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα θάλεη ελδεηθηηθνχο ειέγρνπο επαιήζεπζεο
ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο.
Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη µε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη µφλν ηνπ ιφγνπ
δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Απφ ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ζε θάζε θάζε ηεο
δηαδηθαζίαο απηνχ ηεθκαίξεηαη ακάρεηα ε πιήξεο απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ ησλ φξσλ
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα ζην ζχλνιφ ηνπο.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ
αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία
ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ππνςεθίνπο.
Οη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη νπδεµίαο απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο µε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή
ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, φπσο π.ρ. Φαθέισλ, Πξνζθνξάο θ.ι.π.
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ΜΔΡΟ Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο
Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο (Δ.Π.Μ.) γηα ην φξνο Οίηε θαη ηελ εθπφλεζε ζρεδίνπ Π.Γ. πνπ ζα
ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή σο πξνζηαηεπφκελε θαη ζα θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πξνζηαζίαο θαη ηα κέηξα
δηαρείξηζεο γηα ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή.
H ππάξρνπζα Δ.Π.Μ. ζπληάρζεθε ην 2003 απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
(Σ.Γ.Φ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη ζηεξίρζεθε ζην ρέδην Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο πνπ
εθπνλήζεθε ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο Life ην 1996 απφ ην ΔΘ.Η.Α.Γ.Δ., θαηφπηλ ζρεηηθήο αλάζεζεο
απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γαζψλ & Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Απφ ηελ
εθπφλεζε ηεο Δ.Π.Μ. κέρξη ζήκεξα έρνπλ παξέιζεη 12 έηε ρσξίο λα γίλεη πξάμε έγθξηζήο ηεο. Δλ ησ
κεηαμχ έρεη ηξνπνπνηεζεί ε ζρεηηθή λνκνζεζία, έρνπλ αιιάμεη νη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, ελψ έρνπλ εθπνλεζεί λέεο κειέηεο γηα επηκέξνπο αληηθείκελα
πνπ απνηεινχλ θνκκάηη κίαο Δ.Π.Μ. Όια απηά ζπλεγνξνχλ ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ηεο
ππάξρνπζαο κειέηεο.
Δηδηθφηεξα, αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο ελ ιφγσ Δ.Π.Μ., ζχκθσλα κε ην
πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ε αλακφξθσζε, ζπκπιήξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο,
ζχκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ηα ηζρχνληα δεδνκέλα, ηα απνηειέζκαηα κειεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη
θαη γίλνληαη γηα ηελ πεξηνρή ηφζν απφ ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο φζν θαη απφ άιινπο θνξείο, κε ζηφρν λα
ζπληαρζεί θαη λα εθδνζεί Π.Γ. ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Οίηεο σο πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή.
Ζ Δ.Π.Μ. πνπ ζα παξαδνζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα πξνσζεζεί γηα έγθξηζε
ζα πξέπεη λα δηαξζξσζεί θαη λα πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ θεθάιαηα, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ:
1. ΔΙΑΓΩΓΗ
1.1 Γεληθά ζηνηρεία εθπφλεζεο ηεο κειέηεο
1.2 θνπνί πξνζηαζίαο ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ
1.3 Αλαγλψξηζε – νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο
2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ
2.1 Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ
2.1.1 Γηνηθεηηθή δηάξζξσζε
2.1.2 Υξήζεηο γεο – ζεζκνζεηεκέλεο δψλεο
2.1.3 Βαζηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
2.2 Φπζηθφ πεξηβάιινλ
2.2.1 Γεληθά ζηνηρεία γεσκνξθνινγίαο θαη γεσινγίαο
2.2.2 Τδξνγεσινγία – πδξνινγία
2.2.3 Γεληθά ζηνηρεία νηθνζπζηεκάησλ
2.2.4 Πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ζεκαληηθνί βηφηνπνη
3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ
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3.1 Αβηνηηθφ πεξηβάιινλ
3.1.1 Κιηκαηνινγηθά ζηνηρεία
3.1.2 Γεσκνξθνινγία, γεσινγία θαη ζηνηρεία εδαθψλ
3.1.3 Οξπθηνί πφξνη – θνηηάζκαηα
3.1.4 Τδξνινγία – πδξνγεσινγία
3.2 Βηνηηθφ πεξηβάιινλ
3.2.1 Γεληθή πεξηγξαθή νηθνζπζηεκάησλ – Βιάζηεζε
3.2.2 Παλίδα θαη ρισξίδα
3.2.2.1 Υισξίδα
3.2.2.2 Παλίδα
3.2.2.3 Οξληζνπαλίδα
3.2.3 Δλδεκηθά, απεηινχκελα, ζπάληα θαη πξνζηαηεπφκελα είδε
3.2.3.1 Αμηνιφγεζε ρισξίδαο
3.2.3.2 Αμηνιφγεζε παλίδαο
3.2.3.3 Αμηνιφγεζε νξληζνπαλίδαο
3.2.4 εκαληηθνί βηφηνπνη
3.3 Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ
3.3.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία
3.3.2 Γηνηθεηηθή θαη νηθηζηηθή δνκή
3.3.3 Γίθηπα ηερληθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο
3.3.4 Υξήζεηο γεο, νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηάζεηο
3.3.4.1 Πξσηνγελήο ηνκέαο
3.3.4.2 Γεπηεξνγελήο ηνκέαο
3.3.4.3 Σξηηνγελήο ηνκέαο
3.3.5 Ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία
3.3.6 Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηάζεηο
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΣΑΔΩΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ
4.1 Φπζηθφ θαη αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο κειέηεο
4.1.1 Αμηνιφγεζε ησλ δσηθψλ θαη θπηηθψλ εηδψλ, ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο θαη ησλ νηθνηφπσλ ηεο
πεξηνρήο κειέηεο
4.1.1.1 Αμηνιφγεζε θπηηθψλ εηδψλ
4.1.1.2 Αμηνιφγεζε εηδψλ παλίδαο
4.1.1.3 Οξληζνινγηθή αμηνιφγεζε
4.1.1.4 Αμηνιφγεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηα ζπάληα θαη
πξνζηαηεπφκελα είδε
4.1.2 Αμηνιφγεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο
4.1.3 Αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο κε βάζε ζεηξά θξηηεξίσλ
4.2 Πξνβιήκαηα θαη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ην νηθνλνκηθφ – θνηλσληθφ ζχζηεκα
4.2.1 Καηάζηαζε θαη πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο
4.2.2 Πξνβιήκαηα θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην βηνηηθφ πεξηβάιινλ
4.3 Αμηνιφγεζε εμειίμεσλ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1
«ΣΗΡΙΞΗ ΦΟΡΔΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ»

ΑΔΑ: 69ΟΞ46Ψ84Ζ-ΠΞΘ
26

5. ΠΡΟΣΑΔΙ ΟΡΙΟΘΔΣΗΗ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ
5.1 θνπηκφηεηα θαη ζηφρνη ηεο πξνζηαζίαο
5.2 Πξνηεηλφκελν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία
5.2.1 Σεθκεξίσζε έληαμεο ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ αξ. 18 ηνπ
Ν. 1650/1986, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην αξ. 4 ηνπ Ν. 3937/2011
5.3 Καζνξηζκφο Εσλψλ θαη Όξσλ Πξνζηαζίαο
6. ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
6.1 Πξνηάζεηο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο
6.2 Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο
6.3 Γηνηθεηηθέο, ζεζκηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ
7. ΦΑΚΔΛΛΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΥΔΓΙΟΤ ΠΡΟΔΓΡΙΚΟΤ
ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΟ
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Διδικέρ Τποσπεώζειρ Σος Αναδόσος
Ζ ππάξρνπζα Δ.Π.Μ. έρεη δηαθνξεηηθή δηάξζξσζε-δνκή απφ ηε δεηνχκελε επηθαηξνπνηεκέλε Δ.Π.Μ.
θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα αλαδηακνξθσζεί, έηζη ψζηε λα έρεη ελ ηέιεη ηελ πην πάλσ επηζπκεηή
δνκή. Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ-επηθαηξνπνηεζνχλ αθνξνχλ ηα εμήο:


Δπαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ
πεξηνρψλ Natura 2000, ηα Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο θαη ηε εκαληηθή Πεξηνρή γηα ηα Πνπιηά (IBA)
ζην φξνο Οίηε (ππνθεθάιαην 1.3)



Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο θαη
δεδνκέλα (ππνθεθάιαηα 2.1 θαη 3.3)



Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ αβηνηηθνχ πεξηβάιινληνο (ππνθεθάιαηα 2.2 θαη 3.1) θαη βηνηηθνχ
πεξηβάιινληνο ζε φηη αθνξά ηελ νξληζνπαλίδα



Δπαλαμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηάζεσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε βάζε ηα
επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία (θεθάιαην 4)



Δπηθαηξνπνίεζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κε πξνζζήθε λέσλ ή ηξνπνπνηεκέλσλ Νφκσλ θαη
Καλνληζκψλ-Οδεγηψλ (π.ρ. Ν. 3937/2011, Οδεγία-πιαίζην γηα ηα λεξά, Οδεγία 2009/147/ΔΔ)



Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ νξίσλ ησλ δσλψλ θαη ησλ φξσλ πξνζηαζίαο ηνπο, θαζψο θαη ησλ
πξνηάζεσλ δηαρείξηζεο (θεθάιαηα 5 & 6)



Αλαδηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ Π.Γ. (θεθάιαην 7)
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Δπηθαηξνπνίεζε ραξηνγξαθηθψλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ζε πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ
(GIS) θαη παξαγσγή ζρεηηθψλ ζπλνδεπηηθψλ ραξηψλ θαηάιιειεο θιίκαθαο

Όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο (ππνθεθάιαην 3.2) απηά ζα
επηθαηξνπνηεζνχλ θαη ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Οη κειέηεο θαη φπνηα ζηνηρεία
δηαζέηεη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν, ελψ κειέηεο, ζηνηρεία θαη ραξηνγξαθηθά
δεδνκέλα άιισλ θνξέσλ-ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1
«ΣΗΡΙΞΗ ΦΟΡΔΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ»

ΑΔΑ: 69ΟΞ46Ψ84Ζ-ΠΞΘ
28

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. Δπώνςμο:
2. Όνομα:
3. Δπάγγελμα:
4.
Ημεπομηνία
γέννηζηρ:
5. Τπηκοόηηηα:

&

ηόπορ

6. Σασςδπομική διεύθςνζη:
7. Σηλέθυνα επικοινυνίαρ:
8. Fax:
9. Ηλεκηπονική διεύθςνζη:
10. Δκπαίδεςζη
ΗΓΡΤΜΑ:
Ζκεξνκελία:
Απφ (κήλεο/έηε)
(Μήλεο/έηε)
Πηπρίν:

ΗΓΡΤΜΑ:
Ζκεξνκελία:
Απφ (κήλεο/έηε)
(Μήλεο/έηε)
Πηπρίν:
11. Γλώζζερ (1=Μέηπια, 5=Άπιζηα)
ΓΛΩΑ

Αλάγλσζε

Οκηιία

ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΑΓΓΛΗΚΑ
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12. Μέλορ επαγγελμαηικών οπγανιζμών:
13. Παπούζα θέζη:
14. Σομείρ Δξειδίκεςζηρ:

<Να ζςμπληπωθεί καηά πεπίπηωζη>
ημειώζηε με X

Άλλοι:

15. Δπαγγελμαηική πείπα:
Δπγοδόηηρ / Υώπα Δπγοδόηηρ

Πεπίοδορ Δπγαζίαρ

Πεπιγπαθή Καθηκόνηυν / Δπγαζίαρ

16. Άλλα ζηοισεία ζςναθή με ηο πποκηπςζζόμενο Έπγο:

Τπνγξαθή
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο
Μειέηεο (Δ.Π.Μ.) γηα ην φξνο Οίηε θαη εθπφλεζε ζρεδίνπ Π.Γ. γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο

ΠΡΟ: Αναθέηοςζα Απσή – Φοπέα Γιασείπιζηρ Δθνικού Γπςμού Οίηηρ
ηοισεία Τποτηθίος:
ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ
Σν πλνιηθφ Σίκεκα ηνπ πξνηεηλνκέλνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε (ολογπάθυρ και απιθμηηικά)
………………Δςπώ πιένλ Φ.Π.Α. θαη (ολογπάθυρ και απιθμηηικά) ………………Δςπώ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. …% θαη δειψλσ σο ππνςήθηνο φηη έρσ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ
ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρνκαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα.
Ζ παξνχζα πξνζθνξά ηζρχεη γηα ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο
ηνπ Γηαγσληζκνχ.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ (ΥΩΡΙ
Φ.Π.Α.)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ (ΜΔ
Φ.Π.Α.)

Άιιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη
ν ππνςήθηνο ρσξίο δαπάλε

Σόπορ – Ημεπομηνία

Τπογπαθή Πποζθέπονηορ ή Νόμιμος Δκπποζώπος αςηού & θπαγίδα
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ

ΔΚΓΟΣΖ ……………………….

Ζκεξνκελία έθδνζεο …………….

ΠΡΟ ΣΟΝ:
ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ
Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ ….. ΓΗΑ ΠΟΟ ΔΤΡΩ
1.

Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα, αλεπηθχιαθηα,
επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ (νομικού ή θςζικού
πποζώπος) ….., νδφο …., αξηζκφο …. (ή, ζε πεπίπηωζη ένωζηρ ή κοινοππαξίαρ, ςπέπ ηων
πποζώπων (1) …, (2) …, (3) … κ.λπ., αηομικά για ηον καθένα από αςηούρ και ωρ αλληλέγγςα και
ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ ένωζηρ ή κοινοππαξίαρ
ηος Αναδόσος) γηα πνζφ επξψ ……….. ην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο, γηα ηελ
θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξ. …… χκβαζεο κεηαμχ ηoπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ
Γξπκνχ Οίηεο θαη ηνπ (νομικού ή θςζικού πποζώπος ή ένωζηρ πποζώπων ή κοινοππαξίαρ)
…………… γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο Δηδηθήο
Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο (Δ.Π.Μ.) γηα ην φξνο Οίηε θαη εθπφλεζε ζρεδίνπ Π.Γ. γηα ηνλ
ραξαθηεξηζκφ ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. …… Γηαθήξπμή ζαο.

2.

Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη
δηδήζεσο, απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε
αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852
- 855, 862 - 864 θαη 866 - 869 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ
απνξξένπλ απφ ηα άξζξα απηά.

3.

ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο
γλσζηνπνηήζεηε φηη ν (νομικό ή θςζικό ππόζωπο ή ένωζη πποζώπων ή κοινοππαξία)………….
δελ εθπιήξσζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλσηέξσ
αλαθεξφκελε χκβαζε, ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ηε ξεηή
ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, ρσξίο νπνηαζδήπνηε εθ κέξνπο καο έλζηαζε ή αληίξξεζε θαη
ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο
ζχκθσλα κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο ηξηψλ (3)
εκεξψλ απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην
πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
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4.

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα
ζπγθαηάζεζεο ηνπ (νομικού ή θςζικού πποζώπος ή ένωζηρ πποζώπων ή
κοινοππαξίαρ)…………… νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή
πξνζθπγή απηνχ ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε.

5.

Απφ ηελ εγγχεζε απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ γηα ηνλ νπνίν έρνπκε εγγπεζεί κεηά ηελ
επηζηξνθή ηεο παξνχζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο.

6.

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί
ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ έρεη
θαζνξίζεη ν Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο.

Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή
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