GR- Δωδεκάνησος: Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης ‘την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά’, για την επιλογή Αναδόχου
για το Έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΣΑΡΙΑΣ», με Κωδικό ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 303137, Κωδικό ΠΔΕ: 2011ΕΠ06780000 της ΣΑΕΠ 067/8, του Ε.Π.
«Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».
1. Αναθέτουσα Αρχή
«Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας», Όλυμπος Καρπάθου, Τ.Κ. 85700, Κάρπαθος,
Τηλ: 2245051336, Fax: 2245051396, E-mail: foreaska@gmail.com, Πληροφορίες: Πακάκη
Βικτωρία, Ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:30.
2. Διαδικασία – Κριτήριο Ανάθεσης
Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός - «Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά».
3. Αντικείμενο – Προϋπολογισμός Διαγωνισμού
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο παροχής των
Υπηρεσιών: 1) Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των σημαντικών ειδών χλωρίδας,
2) Παρακολούθηση της κατάστασης του πληθυσμού της Μεσογειακής φώκιας και των
βιοτόπων της, 3) Παρακολούθηση της κατάστασης της ορνιθοπανίδας και 4)
Παρακολούθηση της πανίδας των αμφιβίων, των ερπετών, των ασπόνδυλων και των
χειροπτέρων.
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων,
τρακοσίων ενενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών (522.395,50 €) περιλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 16% (72.054,55 €).
4. Αντικείμενο Σύμβασης – κωδικός του «Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις» CPV
90711500-9 «Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για
κατασκευαστικά έργα».
5. Διάθεση στοιχείων Διαγωνισμού
Εντύπως: με ταχυμεταφορά και χρέωση παραλήπτη, αν ζητηθούν από την Αναθέτουσα
Αρχή μέχρι 23/03/2012.
Ηλεκτρονικά: από την ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης (http://www.fdkarpathos.gr) και
από την ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://et.diavgeia.gov.gr/f/fd_karpathou-sarias).
6. Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων για το περιεχόμενο
της Προκήρυξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) το
αργότερο μέχρι την 29/03/2012 και θα απαντηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την
02/04/2012. Επίσης, οι απαντήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης
(http://www.fdkarpathos.gr).
7. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό – Νομική μορφή Αναδόχου
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που
υποβάλουν κοινή προσφορά ή συνεταιρισμοί, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ,
ή σε χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων
(ΣΔΣ) του ΠΟΕ ή σε τρίτες χώρες που συνδέονται με την ΕΕ με διμερής συμφωνίες, εφόσον
ικανοποιούν τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
που αναφέρονται στην Προκήρυξη.
Στους προσφέροντες παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στη δάνεια εμπειρία άλλων
φορέων ή σύμπραξής τους που θα στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων σε αυτή ή
άλλων φορέων, με την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων. Οι ενώσεις και οι
κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η ένωση ή κοινοπραξία που θα επιλεγεί υποχρεούται να πράξει
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής
κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή.
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8. Προσφορές
Γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των Υπηρεσιών που περιγράφονται στην
Προκήρυξη. Οι προσφορές που καλύπτουν μόνο ορισμένες από τις Υπηρεσίες ή τμήματά
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κάθε συμμετέχων φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση
/ κοινοπραξία δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.
9. Τρόπος και γλώσσα σύνταξης προσφορών, τόπος και χρόνος παραλαβής
προσφορών
Σύνταξη: σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, στην ελληνική γλώσσα. Παραλαβή:
στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας / Όλυμπος Καρπάθου, Τ.Κ. 85700,
μέχρι την 09/04/2012, ώρα 12:00.
10. Ημερομηνία & Τόπος αποσφράγισης προσφορών
Στις 10/04/2012, ώρα 12:00, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Καρπάθου, Τ.Κ.
85700, Πηγάδια Καρπάθου. Στο Διαγωνισμό επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν
υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή δια νομίμως
εξουσιοδοτημένου προσώπου.
11. Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
ύψους 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου, περιλαμβανομένου ΦΠΑ,
δηλαδή για ΦΠΑ 16% : 26.119,78 € και για ΦΠΑ 23% : 27.695,97 €.
12. Κριτήρια αξιολόγησης
Αναφέρονται αναλυτικά στην Προκήρυξη.
13. Ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία αξιολόγησης κάθε υποψήφιου Αναδόχου
Αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος Α΄ της Προκήρυξης.
14. Αρμόδιο όργανο διαδικασιών προσφυγής
Επιτροπή του Έργου «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ», στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας.
15. Χρονικό διάστημα δέσμευσης υποψήφιων Αναδόχων
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού.
16. Είδος – Κάλυψη Σύμβασης
Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών καλυπτόμενη από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων.
17. Διάρκεια σύμβασης
38 μήνες από την υπογραφή της.
18. Τόπος παροχής Υπηρεσιών
Η προστατευόμενη περιοχή της Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας.
19. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους. Η πληρωμή θα γίνει
βάσει των παραδοτέων κάθε Φάσης του Έργου.
20. Ημερομηνία αποστολής / παραλαβής Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 22/02/2012.

Για το Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας
Μαριγώ Φωτάκη
Πρόεδρος Δ.Σ.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2/2

