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    ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ- ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσο- Βελεστίνου, προκειμένου 
να υλοποιήσει το υποέργο με τίτλο: «Παρακολούθηση (Monitoring) Τύπων Οικοτόπων και Ειδών Χλωρίδας και 
Πανίδας», του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου του, διενεργεί διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεσή 
του. 
Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης 
Το έργο αποσκοπεί στην εφαρμογή πρότυπων δράσεων παρακολούθησης σημαντικών τύπων οικοτόπων και ειδών 
χλωρίδας και πανίδας στις περιοχές Natura 2000, των οποίων η διαχείριση στο σύνολό τους ή εν μέρει υπόκεινται 
στις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- 
Βελεστίνου. 
 
Στα αντικείμενα του παρόντος έργου, περιλαμβάνονται: 
Η καταγραφή, η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθησή της κατάστασης διατήρησης  των 
τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας (εκτός ορνιθοπανίδας) των Παραρτημάτων II και IV και V της 
Οδηγίας 92/43 (πλην εκείνων που έχουν αξιολογηθεί ως μη σημαντικοί- αξιολόγηση D- στα σχετικά Τυποποιημένα 
Δελτία Δεδομένων) της Οδηγίας 92/43 για τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας: «Κάρλα- Μαυροβούνι- Κεφαλόβρυσο 
Βελεστίνου- Νεοχώρι» (GR1420004) και των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409 (όπως 
αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2009/147) και των ειδών χαρακτηρισμού για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας: 
«Όρος Μαυροβούνι» (GR1420006) και «Περιοχή Ταμιευτήρων πρώην λίμνης Κάρλας» (GR1430007). 
Προεκτιμώμενη αμοιβή 
Ο προϋπολογισμός των Υπηρεσιών για το υποέργο, ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι τέσσερις  χιλιάδες εφτακόσια 
τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (224.731,50€) χωρίς ΦΠΑ. Η παροχή Υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από το 
ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013. 
Τόπος υλοποίησης και διάρκεια σύμβασης 
Ο τόπος παροχής των Υπηρεσιών θα είναι οι Νομοί Μαγνησίας και Λάρισας. Η συνολική διάρκεια παροχής των 
Υπηρεσιών ανέρχεται σε 20 μήνες και όχι αργότερα από 31-12- 2015. 
Συμμετοχή στο διαγωνισμό 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997, τα οποία διαθέτουν τεχνική ικανότητα σχετική με το ζητούμενο αντικείμενο, 
αθροιστικά σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται ως εξής: 
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1. Να έχουν ολοκληρώσει έργα καταγραφής και παρακολούθησης τύπων οικοτόπων ή ειδών χλωρίδας ή ειδών 
πανίδας.  
2. Να διαθέσουν τουλάχιστον το παρακάτω δυναμικό για την εκτέλεση της σύμβασης 
α) Έναν επιστήμονα με δεκαετή (10) εμπειρία και ενασχόληση με τα αντικείμενα των Υπηρεσιών της παρούσας 
προκήρυξης και στο συντονισμό διεπιστημονικών ομάδων  
β) Έναν επιστήμονα με εμπειρία πέντε  (5) τουλάχιστον ετών σε τύπους οικοτόπων 
γ) Έναν επιστήμονα με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στη χλωρίδα 
δ) Έναν επιστήμονα με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών σε είδη ορνιθοπανίδας 
ε) Έναν επιστήμονα με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών σε είδη ερπετών και αμφιβίων 
στ) Έναν επιστήμονα με εμπειρία πέντε(5) τουλάχιστον ετών σε είδη θηλαστικών. 
ζ) Έναν επιστήμονα με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών σε είδη ιχθυοπανίδας. 
η) Έναν επιστήμονα με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών σε είδη ασπονδύλων.  
Απαιτούμενες εγγυήσεις 
Οι Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής 
τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα 
οχτώ ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (14.978,63€).  
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: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Aj ΟΜΑΔΑ Α/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

σ1 (60% ) 

Αj1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και 
κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε 

επιμέρους δραστηριότητες 

40% 

Αj2 Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής και 
αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου 

60% 

Βj ΟΜΑΔΑ Β/ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ σ2 (40% ) 

Bj1 Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος 60% 

Bj2 Οργάνωση / ροή του έργου 40% 

 
Δημοσίευση - Παραλαβή τευχών 
Η περίληψη της Διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
στις 25/11/2013.  
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη μπορούν να απευθύνονται στο Φορέα Διαχείρισης 
Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- Βελστίνου, Δ/νση: Κεντρική πλατεία Στεφανοβικείου, Τ.Κ. 37500, στον κ 
Μιχαλάκη Δημήτριο τηλ/fax: 2425041403, email: info@fdkarlas.gr εργάσιμες ημέρες και ώρες, 9:00 – 14:00. Για την 
παραλαβή της διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος.  
Επίσης όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν μέσω διαδικτύου από τον Διαδικτυακό Τόπο:  
http://www.fdkarlas.gr. 
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Υποβολή προσφορών 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους, μη εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, 
στο Φορέα Διαχείρισης Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου, Κεντρική πλατεία Στεφανοβικείου, 
ΤΚ 37500, μέχρι τις 27/01/2014  ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 12:00 (καταληκτική ημερομηνία του 
διαγωνισμού).   
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 ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της 
Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόμη και για ανωτέρα 
βία. 
Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Φορέα Διαχείρισης 
Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου, Κεντρική πλατεία Στεφανοβικείου, ΤΚ 37500, την 27/01/2014  -
2014, ώρα 17:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται με ευθύνη του αποστολέα στην ανωτέρω δ/νση 
μέχρι και την ημερομηνία και ώρα έναρξης της αποσφράγισης των προσφορών.  
 
Ισχύς των προσφορών: 180 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
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. 
Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Δημοσιεύσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα Δεδομένων TED στις 25/11/2013 
 

Για το Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου 
Η πρόεδρος 

 
Δρ. Ιφιγένεια Κάγκαλου 
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