
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Διακήρυξης: 1/2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού διενεργεί Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά για το έργο «Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων 
οικοτόπων  και  των  ειδών  χλωρίδας  και  πανίδας  των  Οδηγιών  92/43,  79/409  και 
2009/147/ΕΚ»  και  συνολικού  προϋπολογισμού  διακοσίων  πενήντα  χιλιάδων  ευρώ 
(250.000,00  €)  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του 
Υποέργου-3 της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού 
Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού».
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και  από  εθνικούς  πόρους  στο  πλαίσιο  του  Ε.Π.  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΤΑΣ 9  «Προστασία Φυσικού 
Περιβάλλοντος  και  Βιοποικιλότητας»  του  Εθνικού  Στρατηγικού  Πλαισίου  Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ),  πράξη «Προστασία  και  Διατήρηση της  Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων  Αμβρακικού»,  από  τις  πιστώσεις  του  Προϋπολογισμού  Δημοσίων 
Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2010ΣΕ07580093..
Ταξινόμηση κατά CPV:   90711500-9  Περιβαλλοντική  Παρακολούθηση,  εκτός  αυτής 
που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα.
Ισχύς των προσφορών:   180 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού.
Χρόνος  οριστικής  παράδοσης:   Η  συνολική  διάρκεια  παροχής  των  Υπηρεσιών  θα 
είναι 19 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση έργο θα πρέπει 
να  έχει  ολοκληρωθεί  και  αποπληρωθεί  το  αργότερο  έως  τη  λήξη  της  περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών, ήτοι 31/12/2015.
Αντικείμενο  της  Σύμβασης:   Αντικείμενο  του  έργου  είναι  η  καταγραφή  και 
παρακολούθηση  των  τύπων  οικοτόπων  και  των  ειδών  χλωρίδας  και  πανίδας  των 
Οδηγιών 92/43, 79/409 και 2009/147/ΕΚ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β' 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης.
Δημοσίευση  –  Παραλαβή  Τεύχους  Προκήρυξης:   Περίληψη  που  περιέχει  τις 
πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη για δημοσίευση στο «Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων  Συμβάσεων»  της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης  στις  14/02/2014. 
Προκειμένου  οι  ενδιαφερόμενοι  να  παραλάβουν  την  προκήρυξη  μπορούν  να 
απευθύνονται  στον  Φορέα  Διαχείρισης  Υγροτόπων  Αμβρακικού,  Πρώην  Δημαρχείο 
Φιλοθέης,  Τ.  Κ.  47  042,  Άρτα  (Τηλ.  :  26810 71919,  Fax.  :  26810  23593),  email:  
foreas_amvrakikou@yahoo.gr,  πληροφορίες  κ.  Δημήτρης  Μπαρέλος  κατά  τις 
εργάσιμες  ημέρες και ώρες, 8:00 - 16:00). Η παραλαβή της προκήρυξης γίνεται είτε 
αυτοπροσώπως είτε  με ταχυμεταφορική (courier).  Η καταληκτική προθεσμία  για  την 
λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού είναι η 18/3/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 
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Πληροφορίες : Δημήτρης Μπαρέλος
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(ίδια με στοιχεία με αυτά την προθεσμίας  υποβολής προσφορών).  Για την παραλαβή 
δεν προβλέπεται κόστος.
Επίσης  όλα  τα  σχετικά  έγγραφα  μπορούν  να  ανακτηθούν  μέσω διαδικτύου  από  τον 
Διαδικτυακό  Τόπο  του  Φορέα  Διαχείρισης  Υγροτόπων  Αμβρακικού  στην  ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.amvrakikos.eu  , τη σελίδα του Φορέα Διαχείρισης στη Διαύγεια 
http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_diaxeirisis_ygrotopon_amvrakikou  ,  και  την 
ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ www.epperaa.gr  .
Δικαίωμα  Συμμετοχής:   Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό,  έχουν  Φυσικά  ή 
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
που έχουν συσταθεί  σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -  Μέλους της ΕΕ,  του 
Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική 
τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της 
ΕΕ,  του  ΕΟΧ  και  στο  εσωτερικό  των  χωρών  που  είναι  συμβαλλόμενα  μέρη  στη 
Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  (Π.Ο.Ε),  η 
οποία  κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97(ΦΕΚ139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, και έχουν αποδεδειγμένες 
ικανότητες,  εξειδικευμένες  γνώσεις  και  εμπειρία  σε  έργα  καταγραφής, 
παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  ειδών  χλωρίδας,  πανίδας  και  χερσαίων  τύπων 
οικοτόπων  που  προκύπτουν  ευθέως  από  τα  κριτήρια  ποιοτικής.  Οι  ενώσεις  ή 
κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  περιβληθούν  ορισμένη  νομική  μορφή  για  την 
υποβολή της προσφοράς τους.
Επιπλέον,  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  απαιτείται  να  διαθέτει  την  κατάλληλη  οργάνωση, 
δομή και  μέσα,  δηλαδή:  Κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και  Ομάδα έργου,  όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στην Προκήρυξη
Εγγύηση συμμετοχής:   Οι  Προσφέροντες  οφείλουν επί  ποινή αποκλεισμού,  μαζί  με 
την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας 
το  ποσό θα πρέπει  να  καλύπτει  το  5% της προϋπολογισθείσας  δαπάνης,  με  Φ.Π.Α., 
δηλαδή  δώδεκα  χιλιάδες  πεντακόσια  ευρώ  (12.500,00€).  Σε  περίπτωση  Ένωσης  ή 
Κοινοπραξίας  προσώπων  που  υποβάλλον  κοινή  προσφορά  η  εγγύηση  συμμετοχής 
πρέπει να είναι  στο όνομα όλων των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς.
Διαδικασία  αξιολόγησης  :  O  διαγωνισμός  θα  ανατεθεί  με  ανοικτή  διαδικασία  και 
κριτήριο  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

1. Τεχνική Προσφορά (80%)
2. Οικονομική Προσφορά (20%)

Η  τεχνική  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  με  βαθμολόγηση  των  παρακάτω 
κριτηρίων με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Aj ΟΜΑΔΑ Α/ Μεθοδολογία προσέγγισης & Υλοποίησης του 
Έργου

σ1 (70% )

Αj1 Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης και αποτελεσματικής 80%
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μεθοδολογίας υλοποίησης του Έργου

Aj2 Κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου και κατάλληλη περιγραφή 
και ανάλυση του Έργου σε επιμέρους δραστηριότητες

20%

Bj ΟΜΑΔΑ Β/ Οργάνωση – Διοίκηση Ομάδας Έργου σ2 (30% )

Bj1  Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος 50%

Bj2 Οργάνωση / ροή του Έργου 50%

Διοικητικές προσφυγές – προσωρινή δικαστική προστασία:   Κάθε υποψήφιος που 
θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, πράξη ή παράλειψη της 
Αναθέτουσας  Αρχής,  θα δικαιούται  προσωρινής  δικαστικής  προστασίας,  σύμφωνα με 
τις  διατάξεις  του  Ν.3886/10  (ΦΕΚ  173/Α/10)  περί  δικαστικής  προστασίας  κατά  την 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 
τη  νέα  Οδηγία  2007/66  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  του  Συμβουλίου,  όπως 
τροποποιήθηκε  με  τον  Ν4055/2012  "Δίκαιη  δίκη  και  εύλογη  διάρκεια  αυτής."  και 
συγκεκριμένα το άρθρο 63.
Υποβολή προσφορών:   Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να υποβάλλουν την Προσφορά 
τους,  μη εξαρτώμενη από όρο,  προϋπόθεση,  αίρεση ή  επιφύλαξη,  στην Αναθέτουσα 
Αρχή  (Φορέα  Διαχείρισης  Υγροτόπων  Αμβρακικού)  στο  Πρώην  Δημαρχείο  Φιλοθέης, 
Τ.Κ.:47  042,  Άρτα  μέχρι  την  18  Μαρτίου  2014,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  13:00. 
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με courier 
που  απευθύνεται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή.  Όσες  προσφορές  υποβληθούν  κατ'  αυτόν 
τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι 
την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ευθύνη της έγκαιρης 
άφιξης  της  Προσφοράς  βαρύνει  αποκλειστικά  τους  Προσφέροντες  και  δεν 
αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας.
Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού:   Η αποσφράγιση των προσφορών 
θα  γίνει  στα  γραφεία  του  Φορέα  Διαχείρισης  Υγροτόπων  Αμβρακικού,  Πρώην 
Δημαρχείο  Φιλοθέης,  Άρτα  47042,  την  18-3-2014,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  13:00.  Ο 
χρόνος  λήξης  επίδοσης  των  προσφορών  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  ή  με 
ταχυμεταφορά  ορίζεται  η  προηγούμενη  εργάσιμη  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού 
(σύμφωνα  με  την  παράγραφο  4  άρθρο  11  του  ΠΔ  118/07),  δηλαδή  η  17-3-2014, 
ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00.  Ο  χρόνος  λήξης  των  προσφορών  που  κατατίθενται 
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο είναι  η ημέρα και ώρα διενέργειας 
του διαγωνισμού.
Αρμόδιος  υπάλληλος  για  πληροφορίες:   κ.  Δημήτρης  Μπαρέλος,  (τηλ.:26810 
71919, φαξ:26810 23593, e-mail:foreas_amvrakikou@yahoo.gr).

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης
Υγροτόπων Αμβρακικού

Αλμπάνης Αθ. Τριαντάφυλλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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