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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφορών για τη
διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE
NATURA THEMIS «Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη
δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής
ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του
δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» με κωδικό LIFE14/GIE/GR/000026.

Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), ως αρμόδια
Αρχή για την περιβαλλοντική ευθύνη όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία
(Π.Δ. 148/2009), συμμετέχει με την ιδιότητα του Συνδικαιούχου στην υλοποίηση του έργου
«Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας
ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της
βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη», στο πλαίσιο του
προγράμματος “LIFE Environmental Governance and Information 2014”. Το έργο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συντονιστής Δικαιούχος είναι το
Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του έργου, το ΣΥΓΑΠΕΖ θα διοργανώσει στην
Κρήτη δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια για δικηγόρους εντός του 2017 και συγκεκριμένα στις 29 &
30 Νοεμβρίου 2017 (29/11 στα Χανιά/ αίθουσα Εμπορικού Επιμελητηρίου Χανίων & 30/11
στο Ηράκλειο/ αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου).
Σκοπός του έργου
Τα εν λόγω σεμινάρια αποσκοπούν:
 στη βελτίωση των ικανοτήτων αναφορικά με την αναγνώριση του εγκλήματος κατά της
άγριας ζωής ως διακριτή περίπτωση δίωξης,
 στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου και της
Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη στο πλαίσιο της διαφύλαξης της
βιοποικιλότητας,
 στην ενίσχυση της κατάρτισης/των δεξιοτήτων για την επιτυχή δίωξη των παραβατών
κατά της βιοποικιλότητας,
 στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.
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Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου του έργου
 Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Κρήτη, στο πλαίσιο του Προγράμματος
LIFE NATURA THEMIS «Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη
δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης
για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA
2000 στην Κρήτη» με κωδικό LIFE14/GIE/GR/000026.
 Διάρκεια σεμιναρίων: 17.00 μ.μ. έως 21.00 μ.μ. επί δύο συνεχόμενες ημέρες
(29.11.2017 στα Χανιά & 30.11.2017 στο Ηράκλειο).
Αντικείμενο έργου (είδη και υπηρεσίες) που αναλαμβάνει να παρέχει ο ανάδοχος
 Εξυπηρέτηση εκατό (100) συμμετεχόντων ανά σεμινάριο.
 Ενοικίαση αίθουσας στα Χανιά (Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων).
 Κάλυψη εξόδων προσκεκλημένων ομιλητών: αεροπορικά εισιτήρια μετάβασης στους
τόπους διοργάνωσης από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και επιστροφή, διανυκτερεύσεις
στην Κρήτη, μετακινήσεις με ΚΤΕΛ Χανιά-Ηράκλειο. Τουλάχιστον τέσσερεις (4)
προσκεκλημένοι ομιλητές, δύο (2) διανυκτερεύσεις ανά ομιλητή.
 Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων. Πριν την έναρξη των
σεμιναρίων, αποστολή προσκλήσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ετοιμασία
λίστας προεγγραφών. Μετά τη λήξη των σεμιναρίων, χορήγηση βεβαιώσεων
παρακολούθησης, εκτυπωμένες σε σκληρό χαρτί-πάπυρο 130 γραμμάρια.
 Δύο (2) banners (ένα μεγάλο και ένα μικρό).
 Διακόσια πενήντα (250) συνεδριακά folder που θα περιέχουν ένα (1) πρόγραμμα, ένα
(1) μπλοκ σημειώσεων και ένα (1) στυλό, όλα με εκτυπωμένο λογότυπο.
 Ταμπελάκια κονκάρδες με εκτυπωμένο λογότυπο, χωρίς ονόματα (θα συμπληρωθούν
στη γραμματεία κατά την εγγραφή των συμμετεχόντων).
 Δύο (2) μπουφέ ανά ημέρα σεμιναρίου, όπως αναλύονται παρακάτω:
o Ένα (1) απογευματινό ρόφημα με συνοδευτικό σνακ (καφές φίλτρου, καφές
εσπρέσο, τσάι, νερό, αναψυκτικά, κέικ ποικιλία, βουτήματα ποικιλία).
o Ένα (1) ελαφρύ δείπνο (ενδεικτικά τύπου: κοτομπουκιές, μπιφτεκάκια, μίνι
σουβλάκια, τυροπιτάκια, χορτοπιτάκια, ζυμαρικά, πατάτες φούρνου, δύο
ειδών σαλάτες εποχής, επιδόρπιο/παστάκια, αναψυκτικά, νερό, κ.λπ.).
Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δέκα χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (#10.500,00€#) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι συνολικά
δεκατρείς χιλιάδες είκοσι ευρώ (#13.020,00€#) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2016ΣΕ07520002
της ΣΑΕ 075/8.
Κριτήριο ανάθεσης
H ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) εφόσον αυτή καλύπτει το σύνολο των ειδών
και υπηρεσιών που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟΥ και εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
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Κατάθεση και σύνταξη προσφορών
Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του
ΣΥΓΑΠΕΖ (Μεσογείων 119 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 727, κα Ρέππα Μαρία) έως την
Τετάρτη 22.11.2017 και ώρα 14:00 μ.μ. με την ένδειξη: «Προσφορά για την ανάθεση
υπηρεσιών διοργάνωσης Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Κρήτη στο πλαίσιο του
Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS».
H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και θα λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθούν
εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.
Περιεχόμενο φακέλων προσφορών
α) Οικονομική προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας συμπληρώνονται σύμφωνα με
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ.
 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
 Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου
ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.
 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδώνυπηρεσιών.
β) Δικαιολογητικά ανάθεσης, όπως αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.
Τόπος και Χρόνος Παράδοσης
Η παράδοση των αιτούμενων ειδών και υπηρεσιών θα γίνει στους χώρους διοργάνωσης των
σεμιναρίων (29.11.2017 στα Χανιά & 30.11.2017 στο Ηράκλειο).
Απόρριψη προσφοράς
 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα,
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας
πρόσκλησης,
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της,
 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο (60 ημέρες),
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
 Επίσης απορρίπτεται η προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση,
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
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Ματαίωση διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης για τους
λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής
Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι
αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών-υπηρεσιών. Η οριστική
παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την εν λόγω επιτροπή κατόπιν βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης της Προϊσταμένης του ΣΥΓΑΠΕΖ, ως συντονίστρια και υπεύθυνη παρακολούθησης
του έργου LIFE14 GIE/GR/000026 σύμφωνα με τη με αριθ. 51/29.01.2016 Απόφαση Γενικής
Γραμματέως ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 7Ε0Χ4653Π8-ΩΓΖ).
Πληρωμή – Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή
Παρακολούθησης – Παραλαβής.
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των νόμιμων
παραστατικών/δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται:
- με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.), καθώς και
- με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).
Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου.
Η παρούσα Πρόσκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ μαζί με τα συνημμένα
Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Συνημμένα:
Παραρτήματα I, II, III, IV

Ο Αναπληρωτής
Υπουργός
Περιβάλλοντος &
Ενέργειας

Ο Υπουργός
Περιβάλλοντος &
Ενέργειας

Σωκράτης Φάμελλος

Γεώργιος Σταθάκης
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Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ
Γραφείο Αναπλ. Υπουργού ΠΕΝ
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΕΝ (για την ανάρτηση στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ)
Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΥΠΕΝ
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης ΥΠΕΝ
Αρχείο ΣΥΓΑΠΕΖ
Χ. Κουρεντή
Δ. Θεοδωροπούλου
Μ. Ρέππα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ
ΕΡΓΟΥ

Διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Κρήτη
(Χανιά & Ηράκλειο), στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE
NATURA THEMIS «Προώθηση της ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας
ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την
αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του
δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» με κωδικό
LIFE14/GIE/GR/000026.
Αναλυτικά περιλαμβάνονται:















Διάρκεια σεμιναρίων: 17.00 μ.μ. έως 21.00 μ.μ. επί
δύο συνεχόμενες ημέρες στην Κρήτη
(29.11.2017 στα Χανιά & 30.11.2017 στο Ηράκλειο).
Εξυπηρέτηση εκατό (100) συμμετεχόντων ανά
σεμινάριο.
Ενοικίαση αίθουσας στα Χανιά (Εμπορικό
Επιμελητήριο Χανίων).
Κάλυψη εξόδων προσκεκλημένων ομιλητών:
αεροπορικά εισιτήρια μετάβασης στους τόπους
διοργάνωσης από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και
επιστροφή, διανυκτερεύσεις στην Κρήτη, μετακινήσεις
με ΚΤΕΛ Χανιά-Ηράκλειο. Τουλάχιστον τέσσερεις (4)
προσκεκλημένοι ομιλητές, δύο (2) διανυκτερεύσεις
ανά ομιλητή.
Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των
σεμιναρίων. Πριν την έναρξη των σεμιναρίων,
αποστολή προσκλήσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
και ετοιμασία λίστας προεγγραφών.
Μετά τη λήξη των σεμιναρίων, χορήγηση βεβαιώσεων
παρακολούθησης, εκτυπωμένες σε σκληρό χαρτίπάπυρο 130 γραμμάρια.
Δύο (2) banners (ένα μεγάλο και ένα μικρό).
Διακόσια πενήντα (250) συνεδριακά folder που θα
περιέχουν ένα (1) πρόγραμμα, ένα (1) μπλοκ
σημειώσεων και ένα (1) στυλό, όλα με εκτυπωμένο
λογότυπο.
Ταμπελάκια κονκάρδες με εκτυπωμένο λογότυπο,
χωρίς ονόματα (θα συμπληρωθούν στη γραμματεία
κατά την εγγραφή των συμμετεχόντων).
Δύο (2) μπουφέ ανά ημέρα σεμιναρίου, όπως
αναλύονται παρακάτω:
Ένα (1) απογευματινό ρόφημα με συνοδευτικό σνακ
(καφές φίλτρου, καφές εσπρέσο, τσάι, νερό,
αναψυκτικά, κέικ ποικιλία, βουτήματα ποικιλία).
Ένα (1) ελαφρύ δείπνο (ενδεικτικά τύπου:
κοτομπουκιές, μπιφτεκάκια, μίνι σουβλάκια,
τυροπιτάκια, χορτοπιτάκια, ζυμαρικά, πατάτες
φούρνου, δύο ειδών σαλάτες εποχής,
επιδόρπιο/παστάκια, αναψυκτικά, νερό, κ.λπ.).
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
& ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Π.Δ.Ε. 2016ΣΕ07520002 της ΣΑΕ 075/8
10.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι συνολικά
13.020,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Παράδοση των ανωτέρω ειδών και υπηρεσιών στους χώρους
διοργάνωσης των σεμιναρίων (29.11.2017 στα Χανιά &
30.11.2017 στο Ηράκλειο).
Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος
ΦΕΚ.
Τετάρτη 22.11.2017 & ΩΡΑ 14:00 μ.μ.
(Μεσογείων 119 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 727)
Κα Ρέππα Μαρία
Ρέππα Μαρία 213 1513730
Κουρεντή Χριστίνα 213 1513389
Πουλή Σταυρούλα 213 1513277
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
A/A

ΕIΔΟΣ

TEMAXIA

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1

Ενοικίαση αίθουσας
στα Χανιά (Εμπορικό
Επιμελητήριο Χανίων).

1

200 (ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)

200 (ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ)

Τουλάχιστον τέσσερα (4)
αεροπορικά εισιτήρια μετάβασης
στους τόπους διοργάνωσης
(Χανιά, Ηράκλειο) από Αθήνα ή
Θεσσαλονίκη & επιστροφή:
2

Κάλυψη εξόδων
προσκεκλημένων
ομιλητών

Τουλάχιστον τέσσερεις (4)
προσκεκλημένοι ομιλητές

Τουλάχιστον οκτώ (8)
διανυκτερεύσεις σε Χανιά ή
Ηράκλειο, σε ξενοδοχεία 3
αστέρων:
Τουλάχιστον τέσσερεις (4)
μετακινήσεις με ΚΤΕΛ για ΧανιάΗράκλειο:

3

4

5
6

7

8

9

Γραμματειακή
υποστήριξη πριν &
κατά τη διάρκεια των
σεμιναρίων, όπως
παρατίθεται στο
Παράρτημα Ι
Χορήγηση βεβαιώσεων
παρακολούθησης,
εκτυπωμένες σε
σκληρό χαρτί-πάπυρο
130 γραμμάρια
Banners
Συνεδριακά folder,
όπως παρατίθενται στο
Παράρτημα Ι
Ταμπελάκια
κονκάρδες, όπως
παρατίθενται στο
Παράρτημα Ι
Απογευματινό ρόφημα
με συνοδευτικό σνακ,
όπως παρατίθεται στο
Παράρτημα Ι
Ελαφρύ δείπνο, όπως
παρατίθεται στο
Παράρτημα Ι

Δύο ημέρες σεμιναρίου
(Χανιά: 29.11.2017,
Ηράκλειο: 30.11.2017).
Διάρκεια σεμιναρίων:
17.00 μ.μ. έως 21.00 μ.μ.
Διακόσιες (200) βεβαιώσεις
παρακολούθησης
2 (1 μεγάλο 2x0,80m &
1 μικρό 1,60x0,60m)
Διακόσια πενήντα (250)
συνεδριακά folder
Διακόσια (200) ταμπελάκια
κονκάρδες
Δύο (ένα ανά ημέρα
σεμιναρίου), εκατό (100)
άτομα ανά σεμινάριο
Δύο (ένα ανά ημέρα
σεμιναρίου), εκατό (100)
άτομα ανά σεμινάριο
ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΦΠΑ 24% (€)
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 60 ΗΜΕΡΕΣ

Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αθήνα ……/……/….. 2017
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
& ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ
Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης
Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)
ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στη με αριθ. πρωτ. 1088/20.11.2017 Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφορών για τη διοργάνωση
Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE NATURA
THEMIS «Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη δίωξη
εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης
για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη» με κωδικό LIFE14/GIE/GR/000026.
Επωνυμία Εταιρείας :
ΑΦΜ/ΔΟΥ :
Διεύθυνση Έδρας :
Τηλέφωνα επικοινωνίας :
Fax / E-mail :
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση.
Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(Πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1,
του Ν. 4250/2014)
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται:
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και ΙΚΕ, τους διαχειριστές και
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
β) Φορολογική ενημερότητα.
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (κύρια και επικουρική).
2. Απαιτούνται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού
φυσικού ή νομικού προσώπου από τα οποία να προκύπτουν:
α) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
β) Η έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην
περίπτωση φυσικού προσώπου.
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