
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

«Παρακολούθηση και καταγραφή των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας

και πανίδας»

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Πάρνηθας διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές  για  την  ανάθεση  του  έργου  «Παρακολούθηση  και  καταγραφή  των  τύπων
οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας».

Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης
Το έργο  αποσκοπεί στην εφαρμογή πρότυπων δράσεων παρακολούθησης  σημαντικών  τύπων
οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή  Natura 2000, της οποίας η διαχείριση
υπόκειται στις αρμοδιότητες του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Πάρνηθας.
Στο  αντικείμενο  του  παρόντος  έργου,  περιλαμβάνεται  η  καταγραφή,  η  εκτίμηση  της
κατάστασης  διατήρησης  και  η  παρακολούθηση  της  κατάστασης  διατήρησης:  α) των
τύπων  οικοτόπων  και των  ειδών  χλωρίδας  και πανίδας των Παραρτημάτων  II, IV και V
(πλην  εκείνων  που  έχουν  αξιολογηθεί  ως  μη  σημαντικοί  –αξιολόγηση  D-  στα  σχετικά
Τυποποιημένα  ∆ελτία  ∆εδομένων) της Οδηγίας 92/43 και  για τον  Τόπο  Κοινοτικής Σημασίας:
Όρος Πάρνηθα (GR3000001) και β) της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας  2009/147/ΕΚ, των ειδών
χαρακτηρισμού για τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας: Όρος Πάρνηθα (GR3000001).
Ταξινόμηση κατά   CPV
90711500-9 «Περιβαλλοντική Παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά
έργα»
Προϋπολογισμός του έργου
Ο  προϋπολογισμός  των  Υπηρεσιών  για  το  έργο,  ανέρχεται  σε  εκατόν  εννιά  χιλιάδες  εκατόν
εβδομήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά (109.174,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Το έργο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ  2007-2013  και  ειδικότερα  από  τον  Άξονα  Προτεραιότητας  2  του  Περιφερειακού
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Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2007-2013 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
-ΕΤΠΑ).
Τόπος υλοποίησης και διάρκεια σύμβασης
Ο  τόπος  παροχής  των  Υπηρεσιών  θα  είναι  ο  Νομός  Αττικής  και  στην  περιοχή  που
πραγματοποιείται το έργο. Η συνολική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών είναι 19 μήνες από την
ημερομηνία  υπογραφής  της  Σύμβασης  και  ολοκλήρωση  του  έργου  μέχρι  το  αργότερο  31
∆εκεμβρίου του 2015.
∆ικαίωμα   συμμετοχής στο διαγωνισμό
∆ικαίωμα  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 ∆ημοσίων 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  ∆ημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  (Π.Ο.Ε),  η  οποία
κυρώθηκε από τη Ελλάδα με το Ν. 2513/97(ΦΕΚ 139/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  και  παρακολούθησης  τύπων  οικοτόπων  ή  ειδών
χλωρίδας  ή  ειδών  πανίδας  την  τελευταία  τριετία,  τουλάχιστον  για  δυο  (2)  είδη  ή  τύπους
οικοτόπων (αθροιστικά). 

Επιπλέον,  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  απαιτείται  να  διαθέτει  την κατάλληλη  οργάνωση,  δομή  και
μέσα, δηλαδή:
 Κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
 Ομάδα  έργου,  στη  σύνθεση  της  οποίας  θα  περιλαμβάνονται  οι  παρακάτω  επτά  (7)

επιστήμονες: 
α) Έναν επιστήμονα με εμπειρία  οκτώ (8) τουλάχιστον ετών 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 στην ορνιθοπανίδα. 
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 ασπονδύλων. 
Η ανωτέρω εμπειρία των ατόμων της Ομάδας έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται.
Ένα άτομο από την Ομάδα Έργου θα πρέπει να γνωρίζει τη χρήση λογισμικού σε γεωγραφικά
συστήματα  πληροφοριών,  με  αποδεδειγμένη  τριετή  (3-ετή)  τουλάχιστον  εμπειρία  και  με
ειδίκευση στην απεικόνιση και διαχείριση περιβαλλοντικών πληροφοριών.
Επιπρόσθετα, η απαίτηση για ομάδα έργου τουλάχιστον επτά (7) ατόμων, με επικεφαλής έναν
συντονιστή με 8ετή εμπειρία και ενασχόληση 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.
Η παραπάνω Ομάδα και ο συντονιστής του έργου μπορούν 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.



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.,  ήτοι
ποσού 5.458,71€.

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του έργου υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται
κατά την υπογραφή της σύμβασης.

∆ιαδικασία 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 ΟΜΑ∆Α Α/ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 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 ΟΜΑ∆Α Β/ΟΡΓΑΝΩΣΗ-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΡΓΟΥ

σ2 (40% )

Bj1 ∆ομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος 60%
Bj2 Οργάνωση / ροή του έργου 40%

Παραλαβή τευχών

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη μπορούν να απευθύνονται στα
γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Πάρνηθας στον κο Παπαδημητρίου ∆ημήτριο ή
κα Μιχελάκη Σπυριδούλα, οδός Λεωφ. Θρακομακεδόνων 131, Τ.Κ. 13679, τηλ. 210 2445226,
fax: 210 2445226, email:  info@parnitha.  net,  foreasparnithas@gmail.com  (εργάσιμες ημέρες
και  ώρες,  8  π.μ-14  μ.μ).  Για  την  παραλαβή  της  διακήρυξης  δεν  προβλέπεται  κόστος.  Η
Προκήρυξη  θα  παραλαμβάνεται  χωρίς  οικονομική  επιβάρυνση  από  τα  γραφεία  του  Φορέα
∆ιαχείρισης  μέχρι  και  οκτώ  (8)  ημέρες πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των
προσφορών, δηλαδή μέχρι 25/02/2014.
Επίσης όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν μέσω διαδικτύου από τον ∆ιαδικτυακό
Τόπο www.parnitha.  ne  t   .

Υποβολή προσφορών



Οι ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  υποβάλλουν  την  Προσφορά  τους, μη εξαρτώμενη  από  όρο,
προϋπόθεση,  αίρεση  ή  επιφύλαξη,  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  στo  Φορέα  ∆ιαχείρισης  Εθνικού
∆ρυμού  Πάρνηθας,  Λεωφ.  Θρακομακεδόνων  131,  Τ.Κ.  13679,  Αχαρνές,  υπεύθυνος  κο
Παπαδημητρίου  ∆ημήτριο  ή  κα  Μιχελάκη  Σπυριδούλα,  τηλ.  210  2445226,  email:
info@parnitha.net, foreasparnithas@gmail.com μέχρι και την 04/03/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. 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. Η ημερομηνία και ώρα υποβολής θα αποδεικνύεται μόνο από το Πρωτόκολλο του Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Πάρνηθας.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

∆ικαίωμα Προσφυγής
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.

Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, θα
γίνει  στην  έδρα  του  Φορέα  ∆ιαχείρισης  από  την  Επιτροπή  ∆ιενέργειας  του  ∆ιαγωνισμού  στις
05/03/2014 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  12:00 και παρουσία  των  προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

Για το Φορέα ∆ιαχείρισης
 Εθνικού ∆ρυμού Πάρνηθας 

Ο Πρόεδρος

Κων/νος ∆ημόπουλος


