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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γραμματέας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκηρύσσει
διαγωνισμό
με
Ηµ/νία:
17/07/2019
ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 για την ανάδειξη Αναδόχων για την εκπόνηση της γενικής υπηρεσίας
με τίτλο «Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου
που προκαλούν».
Αρμόδια για τη διοίκηση και την παρακολούθηση της σύμβασης υπηρεσία είναι το Τμήμα Βιοποικιλότητας, της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ. Το Τμήμα Bιοποικιλότητας διενεργεί
τον σχετικό διαγωνισμό.

Αντικείμενο της σύμβασης και προεκτιμώμενη αμοιβή - Διάρκεια
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου θα γίνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σύνταξη καταλόγου
εισβλητικών ειδών της χώρας και σχεδιασμός συστήματος τακτικής παρακολούθησης της εξάπλωσης των εισβλητικών
ειδών. Μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα θα είναι η προστασία της βιοποικιλότητας από την εμφάνιση και εξάπλωση
εισβλητικών εντός της εθνικής και της ευρωπαϊκής επικράτειας
Προεκτιμώμενη αμοιβή
Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 120.399,30 € χωρίς ΦΠΑ (24%).
Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες
Από κάθε διαγωνιζόμενο απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής (εγγυητική επιστολή) ύψους 2% επί της
προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 2.407,98ευρώ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 5%
της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης.
Χρηματοδότηση και πληρωμή.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη,
περιόδου 2014-2020 (MIS 5022117) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑ «Ε2751» (κωδικός έργου
2018ΣΕ27510122). Το έργο θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
με εθνική συμμετοχή (ΠΔΕ).
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών και τα οποία είναι
εγκατεστημένα σε α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
1. Έναν ειδικό επιστήμονα, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με:
α) ειδίκευση σε θέματα βιολογίας και οικολογίας αυτοφυών (μη καλλιεργούμενων) φυτών, η οποία πιστοποιείται με
μεταπτυχιακές σπουδές,
β) επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών σε θέματα προστασίας φυσικού περιβάλλοντος ή/και ειδών,
γ) αποδεδειγμένη συμμετοχή, εντός της τελευταίας 10ετίας, αθροιστικά σε τρεις (3) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε
έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε τρείς (3) συμβάσεις / προγράμματα / μελέτες / υπηρεσίες με αντικείμενο
ξενικά είδη φυτών.
2. Έναν ειδικό επιστήμονα, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με:
α) ειδίκευση σε θέματα βιολογίας και οικολογίας άγριων (μη εκτρεφόμενων) ζώων, η οποία πιστοποιείται με
μεταπτυχιακές σπουδές,
β) επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών σε θέματα προστασίας φυσικού περιβάλλοντος ή/και ειδών,
γ) αποδεδειγμένη συμμετοχή, εντός της τελευταίας 10ετίας, αθροιστικά σε τρεις (3) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε
έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε τρείς (3) συμβάσεις / προγράμματα / μελέτες / υπηρεσίες με αντικείμενο
ξενικά είδη ζώων.
3. Έναν ειδικό επιστήμονα, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με:
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α) ειδίκευση σε θέματα βιολογίας και οικολογίας θαλάσσιων οργανισμών (μη εκμεταλλευόμενων), η οποία
πιστοποιείται με μεταπτυχιακές σπουδές,
β) επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών σε θέματα προστασίας θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος
ή/και θαλάσσιων οργανισμών,
γ) αποδεδειγμένη συμμετοχή, εντός της τελευταίας 10ετίας, αθροιστικά σε τρεις (3) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε
έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε τρείς (3) συμβάσεις / προγράμματα / μελέτες / υπηρεσίες με αντικείμενο
ξενικά θαλάσσια είδη.
4. Έναν επιστήμονα, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με:
α) ειδίκευση στην επιστήμη της δημόσιας διοίκησης ή τις πολιτικές επιστήμες ή ανάλογα πεδία της νομικής
επιστήμης, η οποία πιστοποιείται με μεταπτυχιακές σπουδές,
β) 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εφαρμογής και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης
(οργάνωση και σύσταση υπηρεσιών, οργανογράμματα, διάκριση αρμοδιοτήτων υπηρεσιών κ.λπ.).
5. Έναν επιστήμονα, απόφοιτο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης με:
α) ειδίκευση στη γεω-πληροφορική και τις βάσεις δεδομένων, η οποία πιστοποιείται με μεταπτυχιακές σπουδές,
β) 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων.
Η συμμετοχή του ειδικού επιστήμονα σε συμβάσεις / προγράμματα / μελέτες / υπηρεσίες με αντικείμενο ξενικά θα
πρέπει να μην είναι μικρότερη του 50% του συνολικού έργου, γεγονός που θα τεκμηριώνεται μέσω των συμφωνητικών,
των οικονομικών απολαβών, των παραδοτέων ή άλλων μέσων.
Ο υποψήφιος θα ορίσει ως συντονιστή του έργου, είτε έναν από τους ειδικούς επιστήμονες της ομάδας, είτε ένα άλλο
πρόσωπο, το οποίο πρέπει να έχει επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών και επιπρόσθετα, αποδεδειγμένη
εμπειρία σε υπηρεσίες συντονιστή τριών (3) τουλάχιστον έργων/προγραμμάτων της τελευταίας 10ετίας..
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
O διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής:
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την ημέρα Παρασκευή
20/10/2019 και ώρα 12:00.
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 16/9/2019 και ώρα 12:00.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Μέχρι την ημέρα αυτή μπορούν επίσης να λαμβάνουν
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, υποβάλλοντας ερωτήσεις
γραπτώς και εγκαίρως, στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή επισκέπτοντάς τη, ύστερα από συνεννόηση, για
να εξετάσουν οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο.
Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης.
Προδικαστική προσφυγή κατά της Προκήρυξης μπορεί να υποβάλλεται 15 μέρες μετά τη δημοσίευσή της στο
ΚΗΜΔΗΣ.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
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