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Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο κέζσ Καηαιφγνπ
Παξφρσλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ην έξγν «Τποζηήπιξη ηηρ
Γιεύθςνζηρ Γιασείπιζηρ Φςζικού Πεπιβάλλονηορ και Βιοποικιλόηηηαρ ηος ΤΠΔΝ
για Ωπίμανζη και Αποηελεζμαηική Τλοποίηζηρ Ππάξευν ζηο ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ» κε
θσδηθφ έξγνπ 5031836

Η Γενική Γπαμμαηέαρ Πεπιβάλλονηορ ηος ΤΠΔΝ
Έρνληαο ππφςε:
1.

Σνλ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή αναπηςξιακών
παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2012/17
ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012)
ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλερ διαηάξειρ»,

2.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α’/08-08-16) «Γημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και
Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ»,

3.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247Α΄/95) «πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ
ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνπο Ν.3871/2010
(ΦΔΚ141Α’), Ν.4270/2014 (ΦΔΚ143Α’) θαη Ν.4337/2015 (ΦΔΚ129Α’),

4.

Σελ ππ’ αξηζκ. 110427 / ΔΤΘΤ / 1020 / 20.10.2016 (ΦΔΚ 3521 / Β / 01.11.2016) Τπνπξγηθή
Απφθαζε «Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ Β'
1822) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ
ΔΠΑ 2014-2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ
ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ
απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ»,

5.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ ΠΓ 63/2005 (ΦΔΚ 98Α’),

6.

Σν ΠΓ 70 (ΦΔΚ 114/Α’/22-09-2015) κε ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε ην ππνπξγείν Παξαγσγηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζε Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,

7.

Σν ΠΓ 132 (ΦΔΚ 160/Α’/30-10-2017) Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
(Τ.Π.ΔΝ),

8.

Σελ ππ’ αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΝΔΠ/18877/1096 (ΦΔΚ 1228/Β’/03-04-2018), Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο
«Με εληνιή Τπνπξγνχ», ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο…..»,
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9.

Σε κε αξηζκφ 23451/ΔΤΑ493/24.02.2017 (ΦΔΚ 677/Β/03.03.2017) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα «Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, έγθξηζεο θαη πινπνίεζεο
Πξνγξακκάησλ Σερληθήο Βνήζεηαο, δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο θαηαιφγσλ
πξνκεζεπηψλ γηα ηελ αλάζεζε θαη πινπνίεζε ελεξγεηψλ Σερληθήο Βνήζεηαο»,

10. Σελ ππ' αξηζκ. Τ198/17.11.2016 (ΦΔΚ 3722/Β΄) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε
αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, σθξάηε Φάκειιν»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ72/21.9.2018 νκνία (ΦΔΚ 4201 Β΄),
11. Σε κε αξηζκφ πξση. Οηθ.6116/17-05-2017απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέα ηνκεαθψλ ΔΠ ΔΣΠΑ θαη
Σ γηα θαηάξηηζε επηθαηξνπνίεζε θαη δηαηήξεζε θαηαιφγνπ πξνκεζεπηψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ
ηεο ΔΤΓ/ΔΠ-ΤΜΔΠΔΡΑΑ,
12. Σε κε αξηζκφ πξση. εηζεξρ. ΔΤ/ΔΠ-ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2117/13-03-2018 αίηεζε γηα εγγξαθή ζηνλ
Καηάινγν Πξνκεζεπηψλ / Παξφρσλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΤΓ/ ΔΠ – ΤΜΔΠΔΡΑΑ ηνπ ΜΟΤΔΙΟΤ
ΓΟΤΛΑΝΓΡΗ ΦΤΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ – ΔΚΒΤ,
13. Σν απφ 11/04/2018 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Καηαιφγνπ,
14. Σε κε αξηζ. πξση. 2117/11-04-2018 Βεβαίσζε Δγγξαθήο ζηνλ Καηάινγν Πξνκεζεπηψλ / Παξφρσλ
Τπεξεζηψλ ηεο ΔΤΓ/ ΔΠ – ΤΜΔΠΔΡΑΑ,
15. Σε κε αξηζκφ πξση. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 7701 έληαμε ηεο Πξάμεο «Τπνζηήξημε Φνξέσλ γηα
Ωξίκαλζε θαη Απνηειεζκαηηθή Τινπνίεζεο Πξάμεσλ Σνκέα Πεξηβάιινληνο» κε θσδηθφ MIS
5031836, ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα " Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο
Αλάπηπμε 2014-2020",
16. Σε κε αξηζκφ πξση. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 9308/16-11-2018 πξψηε ηξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο σο
πξνο ηνλ ηίηιν «Τπνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο
ηνπ ΤΠΔΝ γηα Ωξίκαλζε θαη Απνηειεζκαηηθή Τινπνίεζε πξάμεσλ ζην ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ» κε
Κσδηθφ ΟΠ 5031836 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη
Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020»,
17. Σε ΑΔ 2018Δ27510129 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,
18. Σελ αλάγθε παξνρήο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
θαη Βηνπνηθηιφηεηαο,
Πποζκαλεί
ην ΜΟΤΔΙΟ ΓΟΤΛΑΝΓΡΗ ΦΤΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ - ΔΚΒΤ, κε ΑΦΜ 090000752, ΓΟΤ Κεθηζηάο, ην
νπνίν έρεη εγγξαθεί ζηνλ Καηάινγν Παξερφλησλ Τπεξεζηψλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζηελ ΔΤΓ ΔΠ
ΤΜΔΠΔΡΑΑ (βεβαίσζε εγγξαθήο κε αξ. πξση. 2117/11.04.2018) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Καηεγνξία Β3
«ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΜΒΟΤΛΩΝ»,
λα ππνβάιιεη πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ, πξνθεηκέλνπ
λα ηεο αλαηεζεί, κε δηαδηθαζία αλάζεζεο κέζσ θαηαιφγνπ (άξζξα 10, 11 θαη 12 ηεο ΤΑ 23451/ ΔΤΑ
493 / 24.02.2017 - ΦΔΚ 677/ Β’ / 03.03.2017), ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Τποζηήπιξη ηηρ Γ/νζηρ
Γιασείπιζηρ Φςζικού Πεπιβάλλονηορ και Βιοποικιλόηηηαρ ηος ΤΠΔΝ για Ωπίμανζη και
Αποηελεζμαηική Τλοποίηζη Ππάξευν ζηο ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ».
1. Ανηικείμενο ηος έπγος
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη
Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ ΤΠΔΝ γηα:
 ηελ σξίκαλζε έξγσλ πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζην EΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2014-2020 θαηά ην
δηάζηεκα 2019-2020,
 ηελ πξνεηνηκαζία ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ γηα γεληθέο
ππεξεζίεο,
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 ηε ζπιινγή θαη θαηαρψξεζε ζην ΟΠ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ έληαμε θαη θαηά ηελ
πινπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ Πξάμεσλ ηεο Γηεχζπλζεο (π.ρ. έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, έγθξηζε
ζρεδίσλ ζπκθσλεηηθνχ, Γειηία Γήισζεο Δπίηεπμεο Γεηθηψλ θ.ιπ.),
 ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 36 Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ γηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο δηθαηνχρσλ ηνπ ΔΠΑ (ππνζηήξημε ησλ 8 λέσλ ΦΓΠΠ γηα έληαμή
Πξάμεψλ ηνπο ζην ΔΠΑ, ππνζηήξημε φισλ ησλ ΦΓΠΠ γηα ηελ θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ ζην ΟΠ,
γηα ηξνπνπνίεζε Σερληθψλ Γειηίσλ, γηα σξίκαλζε έξγσλ, γηα πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο θ.ιπ.),
 ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ησλ Πξάμεσλ ησλ 36 ΦΓΠΠ θαη ηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ
γηα ην είδνο ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχλ, ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ δαπαλψλ, ηελ εμέιημή ηνπο θαη ηα
παξαδνηέα ηνπο, ψζηε λα ππάξρεη αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ησλ έξγσλ ηνπο ζην ΔΠΑ.
 ηελ εμέηαζε πξνηάζεσλ ησλ ΦΓΠΠ ζε Πξνζθιήζεηο ησλ ΠΔΠ ή ζε άιια πξνγξάκκαηα (π.ρ.LIFE),
γηα ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο,
 ηελ εθαξκνγή κέηξσλ νξηδφληηαο αληηκεηψπηζεο δεηεκάησλ ησλ ΦΓΠΠ ζε ζρέζε κε ηα έξγα πνπ
πινπνηνχλ ζην ΔΠΑ (π.ρ. νδεγίεο γηα θνηλή ινγηθή ζηελ εθηίκεζε δεηθηψλ ζην ΔΠΑ, θνηλή πνιηηηθή
ζηηο δξάζεηο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θ.ιπ.).
Ο πποζθέπυν καλείηαι να:
 δηαζέζεη Οκάδα Έξγνπ ηξηψλ (3) ζηειερψλ, κε θαη΄ άηνκν 5εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ
σξίκαλζε,

ππνβνιή

θαη

παξαθνινχζεζε

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ

έξγσλ,

ζηε

δηεμαγσγή

δηαγσληζκψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη, παξάιιεια, εηδηθφηεξε εκπεηξία θαη γλψζε ζε ζέκαηα
δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
 παξέρεη ζηελ έδξα ηεο Γ/λζεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ, κε δηθφ ηνπ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, γηα
ηνπιάρηζηνλ 12 αλζξσπνκήλεο αζξνηζηηθά, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
2. Παπαδοηέα Έπγος - Παπακολούθηζη – Παπαλαβή ηος Έπγος
Σα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ ζα είλαη:
 Τιηθφ (θείκελα, πίλαθεο, δεδνκέλα ζε ινγηζηηθά θχιια) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηε Γηεχζπλζε
ζηε ζχληαμε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα έξγα πνπ ζα ππνβάιεη ην 2019-2020.
 Τιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζχληαμε ηεπρψλ δηαγσληζκνχ γηα έξγα ηεο Γηεχζπλζεο
 Έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα ηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζην ΟΠ θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο
ΦΓΠΠ θαη ηα δεηήκαηα πνπ ρεηξίζηεθε,
 Βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνχλ νη ΦΓΠΠ
 Αλαθνξά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζε άιια ρξεκαηνδνηηθά πιαίζηα.
Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ λ.4412. Η πηζηνπνίεζε θαη
παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα
Δπηηξνπή Παξαιαβήο (ΔΠ) ε νπνία ζα νξηζηεί κε Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο.
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο
ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε
δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ θαη δηνξζψζεσλ, ν έιεγρνο ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ κε θάζε πξφζθνξν
ηξφπν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν.
3. Γιάπκεια ηος έπγος
Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη δώδεκα (12) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο.
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4. Πποϋπολογιζμόρ – Σπόπορ Πληπυμήρ
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ζαπάνηα σιλιάδυν εςπώ
(40.000 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (24%) θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ζην πιαίζην ηνπ άμνλα 16 «ΣΔΥΝΙΚΗ
ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ», ηνπ Δ.Π. «ΤΜΔΠΔΡΑΑ» 2014 – 2020.
Η δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηεο πξάμεο «Τπεξεζίεο πκβνχισλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ
ΔΠ «ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2014-2020» κε Κ.Α. ζην ΠΓΔ 2018Δ27510129.
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ
ή άιισλ νξγαληζκψλ.
Γελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαιάβεη, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε.
ην αλσηέξσ πνζφ ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη ηα γεληθά,
ή εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, έμνδά ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ.
Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ανά ηπίμηνο θαη κεηά απφ ηε ζχληαμε πξσηνθφιινπ
παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο (Άξζξν 2 ηεο παξνχζαο), γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ
παξήρζεζαλ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. Η ΔΠ ζα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ θαη ζα
ζπκθσλεί ζηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο, εθφζνλ θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα είλαη ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο.
Σν χςνο ηεο εθάζηνηε ακνηβήο ζα αλέξρεηαη ζηα 3/12 ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ έξγνπ. Η πξψηε
πιεξσκή ζα γίλεη ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο. Η αλσηέξσ ηκεκαηηθή
ακνηβή δελ είλαη απφιπηα δεζκεπηηθή, σο πξνο ην ηξίκελν θαη ζα κπνξεί λα δηακνξθσζεί αλάινγα κε ηηο
ζπλζήθεο θαη ηηο ρξεκαηνξνέο ηνπ έξγνπ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ.
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν.
Σν έξγν ζα παξαιεθζεί νξηζηηθά κεηά ηελ έθδνζε Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο απφ ηελ
αξκφδηα ΔΠΠ.
5. Λόγοι Αποκλειζμού
Απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
1) Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο
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ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε
λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε
κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή
εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4
απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο
απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011,
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
4198/2013 (Α΄ 215).
2) Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ
αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν
ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γεν αποκλείεηαι ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
3) Ο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
εάλ:
α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
β) έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά
ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
γ) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο,
δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
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ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε.
4) Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ
ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο
5) Αλ ζηνλ πξνζθέξνληα έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.
4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ, απνθιείεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ηεο ζχκβαζεο.
6. ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
6.1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ / ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
α) ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη
β) ηεο παξ. 2 θαη ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ππ’ αξηζ. 23451/ΔΤΑ493/24.02.2017 (ΦΔΚ 677/Β/03.03.2017)
Απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα «Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο,
έγθξηζεο θαη πινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Σερληθήο Βνήζεηαο, δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο θαη
δηαηήξεζεο θαηαιφγσλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ αλάζεζε θαη πινπνίεζε ελεξγεηψλ Σερληθήο
Βνήζεηαο».
6.2. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Η ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
θαη Βηνπνηθηιφηεηαο, Παηεζίσλ 147, Αζήλα 11251, κέρξη ηελ Σξίηε 22 Ιαλνπαξίνπ κε θάθειν
πξνζθνξάο φπνπ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα, ν ηίηινο ηεο
Τπεξεζίαο, ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ θαη ν ηίηινο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
απνζηνιέα. Ο θάθεινο ζα ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
πξνζθέξνληνο.
Η εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο
ππεξεζίαο. Γεθηή γίλεηαη θαη πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε κέζσ ΔΛΣΑ, Δηαηξείαο Σαρπκεηαθνξψλ ή
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν. ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη πξσηνθνιιεζεί
ζηελ ππεξεζία πξηλ ή θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 14:00.
6. 3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη κέζα ζηνλ θάθειφ ηεο ζα πξέπεη
λα βξίζθνληαη ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα ζηνηρεία:
Α. Γικαιολογηηικά Ανάθεζηρ
1. Πηζηνπνηεηηθφ / βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ,
2. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ζε ηζρχ, ην νπνίν ζα
αλαθέξεηαη ζε ππνγξαθή ζχκβαζεο ή γηα θάζε λφκηκε ρξήζε.
3. Πηζηνπνηεηηθά Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο πνπ λα θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε.
4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο, ρσξίο ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, φηη:
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 δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
4412/2016,
 δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ
αθεξαηφηεηά ηνπ σο νηθνλνκηθνχ θνξέα,
 δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4412/2016
 δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο,
 δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε.
 δελ έρεη επέιζεη θακία κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ
θαηάινγν εγγεγξακκέλσλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Σερληθήο Βνήζεηαο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
Γηαρείξηζεο Δ.Π. ΤΜΔΠΔΡΑΑ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020
 Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο
5. Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηεο
νκάδαο έξγνπ, ηίηινη ζπνπδψλ ηνπο, ζπκβάζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία θ.ιπ.).
6. Απνδεηθηηθφ ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2017.
Β. Σεσνική πποζθοπά
ηελ ηερληθή πξνζθνξά πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξνζεγγίζεη ν αλάδνρνο ην έξγν ψζηε
λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο πξφζθιεζεο θαζψο θαη ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο, ε ππάξρνπζα
ηερλνγλσζία θαη ηα δηαζέζηκα εξγαιεία θαη νη ππνδνκέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο. Θα γίλεηαη
επίζεο αλαθνξά ζηελ νκάδα έξγνπ θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζήο ηεο.
Γ. Οικονομική πποζθοπά
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζηελ ηηκή ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, βάζεη ηεο ηηκήο αλαθνξάο ησλ ζαπάνηα σιλιάδυν εςπώ (40.000 €)
ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ (24%).
ην πνζφ απηφ ζα πεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε πνπ αθνξά νπνηνλδήπνηε ηξίην ζρεηηθφ κε ηηο
ππεξεζίεο απηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ ζε Αζθαιηζηηθά Σακεία νπνηαζδήπνηε θχζεο,
ή ππνρξεψζεσλ έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ή εμ αθνξκήο απηψλ.
Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ο πξνζθέξσλ έρεη κειεηήζεη θαη εθηηκήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηα
νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη εγγπάηαη γηα ηελ
αθξίβεηα ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο. Καηά ζπλέπεηα ξεηά ζπκθσλείηαη φηη θακία αμίσζε γηα
πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε δελ ζα κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα.
Ωο απαξάδεθηε απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζηελ νπνία: α) δε δίλεηαη ηηκή ζε λφκηζκα ΔΤΡΩ ή πνπ
θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε
ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ
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πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ παξ. 4 ηεο παξνχζαο
Πξφζθιεζεο.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη ν πξνζθέξσλ είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε
πιεπξά ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θιπ. θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε.
7. Ιζσύρ Πποζθοπάρ
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο ηεο.
Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απεπζχλεη έγγξαθν εξψηεκα
πξνο ηνλ πξνζθέξνληα, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, αλ απνδέρεηαη ηελ παξάηαζε γηα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο πξνζθέξσλ νθείιεη λα απαληήζεη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο
εκέξεο. ε πεξίπησζε κε απάληεζεο, ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη δελ έρεη παξαηαζεί.
8. Καηακύπυζη – ύνατη ύμβαζηρ
Η Τπεξεζία ζα ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο θαη, εθφζνλ
αληαπνθξίλνληαη ζηα σο άλσ αλαθεξφκελα, ζα εθδνζεί απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο
Πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ.
Δληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο Απφθαζεο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα θιεζεί
λα ππνβάιεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, εθδνζείζα απφ αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα ή λνκηθφ
πξφζσπν (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016), ζηελ νπνία ζα
αλαθέξνληαη φζα νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ε νπνία λα
θαιχπηεη πνζφ ίζο με ηο 5% ηος ζςμβαηικού ποζού (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ).
Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο θαη ηε δηαπίζησζε ηεο εγθπξφηεηάο ηεο, ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή χκβαζε.
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ
Έξγνπ.
9. Γημοζιόηηηα
Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. θαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (http://www.ypeka.gr).

Η Γεληθή Γξακκαηέαο Πεξηβάιινληνο

Υξηζηίλα Μπαξηηάθε
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