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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εξωτερικός Σύµβουλος
Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πιλοτικής ∆ράσης Οικοτουρισµού, στο πλαίσιο του Έργου
“Mediterranean Experience of Eco-Tourism” (MEET) (European Neighborhood Partnership Instrument
– “Mediterranean Sea” Programme (ENPI Med)»
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας Έχοντας υπόψη:
- Το Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/1995), καθώς και την υπ’ αριθµόν 35130/739/09-08-2010
(Φ.Ε.Κ.1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί αυξήσεως των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
- Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 207/1999) όπως το άρθρο αυτό συµπληρώθηκε από το
άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων
αρµοδιότητες Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α 197/2708-2002)
- Την υπ’ αριθ. 11737/13-03-2006 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Έγκριση κανονισµού
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας» (ΦΕΚ Β 392/31-03-2006)
- Την υπ’ αριθ. 40932/21-12-2009 Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας» (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 538/29-12-2009), όπως
τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. α) 51981/29-11-2010 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 393/06-12-2010), β) 236778/1506-2011 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 193/16-06-2011) αποφάσεις της Υπουργού ΠΕΚΑ και την υπ υπ’ αριθ.
20427/04-04-2013 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 179/24-04-2013) του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ
- Την υπ’ αριθ. 52902/02-12-2004 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Έγκριση κανονισµού
Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου Σαρίας» (ΦΕΚ
1943/Β’/29-12-2004), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 37550/02-09-2010 Απόφαση της
Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1518/07-09-2010)
- Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προµηθειών» (ΦΕΚ 199/Α/28-09-99),
- Την πρόταση υλοποίησης Πιλοτικής ∆ράσης Οικοτουρισµού που υποβλήθηκε στον MedPAN
Association από το Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
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MEET «Mediterranean Experience of Ecotourism» και την έγκριση της ανωτέρω αναφερόµενης
πρότασης υλοποίησης Πιλοτικής ∆ράσης από τον Οργανισµό MedPAN
Την από 27/05/2014 υπογραφείσα Οικονοµική Συµφωνία (Financing Agreement) µεταξύ του Φορέα
∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας και του MedPAN Association µε αντικείµενο την υλοποίηση της
Πιλοτικής ∆ράσης Οικοτουρισµού
Τις υπ’ αριθµ. 05/11-03-2014 και 06/11-03-2014 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Αναθέτουσας Αρχής, δυνάµει των οποίων ορίστηκε η σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης
Προσφορών και Παρακολούθησης - Παραλαβής και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για
τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της Πιλοτικής
∆ράσης Οικοτουρισµού
Την υπ' αριθµ. 35/27-05-2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής,
δυνάµει της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος καθώς και οι σχετικοί όροι της αλλά και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, η
οποία θα γνωστοποιείται στους υποψηφίους όπως προσδιορίζεται κατωτέρω,
Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
και οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση αυτών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
1.Την έκδοση και δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της
υπηρεσίας «Εξωτερικός Σύµβουλος Υποστήριξης για την Υλοποίηση Πιλοτικής ∆ράσης
Οικοτουρισµού στο πλαίσιο του Έργου “Mediterranean Experience of Eco-Tourism” (MEET)»
(European Neighborhood Partnership Instrument – “Mediterranean Sea” Programme (ENPI Med)
2.Τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας προς ανάθεση, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων
εξακοσίων πενήντα ευρώ (8.650,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α και όλων των νόµιµων φόρων
και κρατήσεων.
3.Τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας, τους δικαιούµενος συµµετοχής που περιέχονται στο
Παράρτηµα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
4. Την επιλογή αναδόχου µε κριτήριο την χαµηλότερη οικονοµικά προσφορά.
5. Τη διάρκεια υλοποίησης του έργου που ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης
έως και την 1η ∆εκεµβρίου 2014.
6. Τη δηµοσίευση της παρούσας µε το παράρτηµα στον δικτυακό τόπο www.et.diavgeia.gov.gr και
στον δικτυακό τόπο του Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας www.fdkarpathos.gr για δεκαπέντε
(15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν σε έντυπη µορφή την προσφορά τους για την
ανάληψη της υπηρεσίας µέχρι την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 και ώρα 12:00 το µεσηµέρι στα γραφεία του
Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας στο ∆ιαφάνι Καρπάθου, Κάρπαθος Τ.Κ. 85700.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΣΑΡΙΑΣ

ΦΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΓΩ
Συν.
Παράρτηµα Α’: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Παράρτηµα Β’: Υπόδειγµα Αίτησης Συµµετοχής
Παράρτηµα Γ’: Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης
Παράρτηµα ∆’: Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εξωτερικός Σύµβουλος Υποστήριξης για την Υλοποίηση Πιλοτικής ∆ράσης
στο πλαίσιο του Έργου “Mediterranean Experience of Eco-Tourism” (MEET)» (European Neighborhood
Partnership Instrument – “Mediterranean Sea” Programme (ENPI Med)
Αναθέτουσα Αρχή
Προϋπολογισµός του έργου

Αντικείµενο

∆ιάρκεια Εκτέλεσης Έργου
Χρηµατοδότηση Έργου

Καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών
Τόπος υποβολής προσφορών

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ
Οχτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (8.650,00€)
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων φόρων
και κρατήσεων
Εξωτερικός Σύµβουλος Υποστήριξης για την Υλοποίηση της
Πιλοτικής ∆ράσης στο πλαίσιο του Έργου “Mediterranean
Experience of Eco-Tourism” (MEET)
Έως και την 01/12/2014
Έργο “Mediterranean Experience of Eco-Tourism (MEET)”
του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας της
Μεσογειακής Λεκάνης (European Neighborhood Partnership
Instrument – “Mediterranean Sea” Programme (ENPI MED)
Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 και ώρα 12:00 το µεσηµέρι
Φορέας ∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας ∆ιαφάνι Καρπάθου
Τ.Κ. 85700, Κάρπαθος

I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Περιγραφή του φυσικού αντικειµένου
Κύριο αντικείµενο της Υπηρεσίας είναι η εκπόνηση εξειδικευµένης έρευνας – αποτίµησης των υπαρχουσών
φυσικών, πολιτισµικών δοµών καθώς και τεχνητών υποδοµών οίκο-τουρισµού και οίκοτουριστικών
δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Καρπάθου Σαρίας (περιοχή NATURA GR 4210003)
καθώς και η ποσοτική και ποιοτική εκτίµηση του δυναµικού υλοποίησης της Πιλοτικής ∆ράσης, µε
συνεπακόλουθες οικονοµοτεχνικές προτάσεις, βασιζόµενες σε ένα σαφές χωροχρονικό πλαίσιο. Ειδικότερα οι
υπηρεσίες του Αναδόχου περιλαµβάνουν τα εξής (χωρίς να περιορίζονται κατ’ ανάγκη µόνο σε αυτά):
Φάση Α: Εξειδικευµένη έρευνα – αποτίµηση των φυσικών, πολιτισµικών, τεχνητών υποδοµών και
οίκοτουριστικών δραστηριοτήτων και πόρων στην ευρύτερη περιοχή Βορείου Καρπάθου – Σαρίας (περιοχή
NATURA GR 4210003). Πραγµατοποίηση επαφών µε τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές αρχές της περιοχής
που εµπίπτουν στην περιοχή υλοποίησης της πιλοτικής δράσης. Υποστήριξη συγκρότησης και συµµετοχή σε
Forum ενδιαφερόµενων µερών και τοπικών παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό, µε σκοπό τη
την ανάπτυξη συζήτησης και διαλόγου σχετικά µε τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της ανάπτυξης του
οικοτουρισµού στην Προστατευόµενη Περιοχή Β. Καρπάθου - Σαρίας.
Παραδοτέα Α :
Α1. Αρχείο µε πλήρη έρευνα και αποτίµηση των υπαρχουσών οικοτουριστικών υποδοµών και πόρων, των
προοπτικών ανάπτυξης οικοτουρισµού στην Προστατευόµενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας, µε αναλυτική
περιγραφή των αποτιµώµενων στοιχείων (γεωγραφική θέση, χαρτογραφικό και φωτογραφικό υλικό, σχέδια,
στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.)
Α2. Αρχικό σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης οίκο-τουρισµού στην Προστατευόµενη Περιοχή Β. Καρπάθου –
Σαρίας
Α3. Υποστήριξη δηµιουργίας – εδραίωσης και συµµετοχή σε forum διαλόγου για την ανάπτυξη οικοτουρισµού
στην Προστατευόµενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας και την υλοποίηση της αντίστοιχης πιλοτικής δράσης
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Χρονικό διάστηµα υλοποίησης:
Για τα παραδοτέα Α1 και Α2 65 ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
Για το παραδοτέο Α3 120 ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
Φάση Β: Πρόταση ανάπτυξης και δοκιµής συνόλου οίκο-τουριστικών υπηρεσιών (πακέτου) µε πιθανές
εναλλακτικές προτάσεις. Τελικός καθορισµός οίκο-τουριστικού πακέτου κατόπιν των αποτελεσµάτων της
συµµετοχικής διαβούλευσης και σαφής οικονοµοτεχνική πρόταση και περιγραφή (χρονικός και οικονοµικός
προγραµµατισµός, σχέδια, φωτογραφίες κ.λπ.) παρεµβάσεων (προµήθειες, υπηρεσίες) µε χωροχρονικό
χαρακτήρα για την υλοποίηση του οίκο-τουριστικού πακέτου.
Παραδοτέα Β:
Β1. Σχεδιασµός και σαφής οικονοµοτεχνική πρόταση και περιγραφή παρεµβάσεων για ανάδειξη και
αποκατάσταση υποδοµών ή και δηµιουργία νέων, εντός των οικονοµικών πλαισίων και περιορισµών που θα
τεθούν από το Φορέα ∆ιαχείρισης και σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του χρηµατοδοτούµενου
έργου.
Β2. Τελικό σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης οίκο-τουρισµού στην Προστατευόµενη Περιοχή Β. Καρπάθου –
Σαρίας και αντίστοιχη πρόταση υλοποίησης πιλοτικής εφαρµογής οικοτουριστικής δράσης
Β3. Αρχική πρόταση πακέτου οικοτουριστικών υπηρεσιών
Χρονικό διάστηµα υλοποίησης:
Για τα παραδοτέα Β1, Β2 και Β3 45 ηµέρες από την παραλαβή των παραδοτέων της Α’ Φάσης.
Φάση Γ: Οργάνωση, επιτόπια παρακολούθηση και επιτήρηση δοκιµής οίκο-τουριστικού πακέτου για δύο (2)
οµάδες τεσσάρων έως δεκαπέντε ατόµων (4-15) και για τρείς (3) µέρες κατ’ ελάχιστον, που θα επιλεχθούν από
το Πρόγραµµα. Αξιολόγηση ικανοποίησης συµµετεχόντων και κατάρτιση προτάσεων λήψης διορθωτικών
µέτρων.
Παραδοτέα Γ:
Γ1. Αναφορά υλοποίησης της δοκιµής (testing) του οίκο-τουριστικού πακέτου µε ανάλυση ερωτηµατολογίων
ικανοποίησης συµµετεχόντων.
Γ2. Αναφορά διορθωτικών µέτρων κατόπιν της ανάλυσης ερωτηµατολογίων ικανοποίησης συµµετεχόντων.
Γ3. Τελική πρόταση πακέτου οικοτουριστικών υπηρεσιών
Χρονικό διάστηµα υλοποίησης:
Για τα παραδοτέα Γ1 και Γ2 20 ηµέρες από την παραλαβή των παραδοτέων της Β’ Φάσης.
Για το παραδοτέο Γ3 15 ηµέρες από την παραλαβή των παραδοτέων της (Γ1) και (Γ2).
2. ∆ιάρκεια της Υπηρεσίας - Παραδοτέα
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης έως και την
1η ∆εκεµβρίου (το αργότερο).
Ο ανάδοχος θα παραδίδει τα επιµέρους έγγραφα παραδοτέα (κείµενα, χάρτες, σχέδια, πίνακες κ.λπ.) σε τρία (3)
αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή, σε δύο γλώσσες, στην ελληνική και αγγλική.
3. Προϋπολογισµός της Υπηρεσίας
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (8.650,00€)
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α και όλων των νόµιµων φόρων και κρατήσεων.
Η δαπάνη για την υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας θα βαρύνει το Πρόγραµµα “Mediterranean Experience of
Eco-Tourism” (MEET)» (European Neighborhood Partnership Instrument – “Mediterranean Sea” Programme
(ENPI Med).
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ΙI. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής – Υποβολής προσφορών
∆ικαίωµα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή και νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. και διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισµού:
- Επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οικολογίας ή και διαχείρισης οικοσυστηµάτων ή και διαχείρισης
θαλάσσιων ή παράκτιων περιοχών τουλάχιστον πέντε (5) ετών
- Τεκµηριωµένη γνώση χρήσης και χειρισµού Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S.)
- Τεκµηριωµένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Τεκµηριωµένη εµπειρία στη συγγραφή εργασιών µε θεµατολογία στα αντικείµενα της διαχείρισης
θαλάσσιας ή και χερσαίας βιοποικιλότητας ή και οίκο-τουρισµού, τουλάχιστον πέντε (5) ετών
Η γνώση χρήσης και χειρισµού Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών αποδεικνύεται µε αντίστοιχο
αποδεικτικό γνώσης χειρισµού εξειδικευµένου λογισµικού ΓΠΣ ή σχετικό τίτλο σπουδών
Η ζητούµενη εµπειρία αποδεικνύεται µε ακριβή αντίγραφα συµβάσεων - ή άλλων σχετικών εγγράφων προγραµµάτων ή έργων της τελευταίας πενταετίας.
Στη διαδικασία αυτή µπορούν να συµµετάσχουν ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε την υποβολή
κοινής προσφοράς, οι οποίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας υποβολής της προσφοράς τους. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, τα µέλη της ένωσης ή
κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση
του έργου.
2. Περιεχόµενο προσφοράς
Οι προσφορές θα κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισµού, σε κλειστό σφραγισµένο «κυρίως» φάκελο πάνω στον
οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
• Η φράση:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Εξωτερικός Σύµβουλος Υποστήριξης
για την Υλοποίηση της Πιλοτικής ∆ράσης στο πλαίσιο του Έργου “Mediterranean Experience of Eco Tourism” (MEET)» µε κεφαλαία γράµµατα,
• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέας ∆ιαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας)
• Ο αριθµός της παρούσας πρόσκλησης (274/10-06-2014)
• Η ηµεροµηνία αξιολόγησης των προσφορών (25-06-2014),
• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα έντυπα, σχέδια και
λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται
πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα, τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να είναι νοµίµως
µεταφρασµένα.
Εντός του ως άνω περιγραφόµενου «Κυρίως Φακέλου» τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισµένους
υποφακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα τα εξής:
Α) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιλαµβάνει
τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
Β) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιλαµβάνει την τεχνική
προσφορά.
Γ) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιλαµβάνει την
οικονοµική προσφορά.
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Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι Προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν:
1. Αίτηση συµµετοχής τους στον διαγωνισµό στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου
(επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ΑΦΜ, όνοµα προσώπου επικοινωνίας), σύµφωνα µε το
Υπόδειγµα Αίτησης Συµµετοχής (βλ. Παράρτηµα Β).
2. Παρουσίαση στην οποία να τεκµηριώνεται η σχετική εµπειρία σε ανάλογα έργα, συνοδευόµενη από
αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα, καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν την ικανότητα του Προσφέροντα
για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης υπηρεσίας σύµφωνα µε τα απαιτούµενα προσόντα όπως
περιγράφονται στην παράγραφο II.1.
3. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος
της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να
υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο,
σχετικό µε τον διαγωνισµό, έγγραφο.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση
γνησίου υπογραφής, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης (βλ. Παράρτηµα Γ). Σε περίπτωση που ο
Προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για
κάποιο από τα αδικήµατα του Π∆ 118/07 υποβάλλουν :
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
- Όταν ο Προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του
συνεταιρισµού.
- Όταν ο Προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα
ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
- Σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
νόµιµο εκπρόσωπο του.
Β) ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Τεχνική έκθεση σύµφωνα µε την υπό ανάθεση υπηρεσία (στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η κατανόηση και
η ικανότητα του Προσφέροντα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, µεθοδολογία για το
προτεινόµενο σχέδιο υλοποίησης της Υπηρεσίας).
Γ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Θα περιέχει την οικονοµική προσφορά του Προσφέροντα για το σύνολο της Υπηρεσίας, και θα είναι
συνταγµένη σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (βλ. Παράρτηµα ∆).
3. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης/τόπος – χρόνος υποβολής
Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου –
Σαρίας, που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό (απόφαση α/α 6/11-03-2014)
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορά
που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που
κρίνονται από την Επιτροπή ως ασυνήθιστα χαµηλές δεν απορρίπτονται. Στην περίπτωση αυτή ζητείται από τον
Προσφέροντα έγγραφη παροχή διευκρινήσεων για την αιτιολόγηση και ανάλυση της Οικονοµικής του
Προσφοράς. Εάν η Επιτροπή κρίνει πώς οι παρασχεθείσες διευκρινήσεις δεν είναι επαρκείς και δεν
διασφαλίζουν την οµαλή, ποιοτική και έγκαιρη υλοποίηση του Υποέργου τότε µπορεί να τις απορρίψει και η
συνολική Προσφορά θα απορρίπτεται. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσφορών και η οποία έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της
τελικής βαθµολόγησης και της κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά της και εισηγείται προς την
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης για την ανάθεση και την υπογραφή της
σύµβασης.
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Ειδικότερα, κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αποσφραγίζονται ο κυρίως Φάκελος και οι
φάκελοι των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. Ο φάκελος της
Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο
και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί
αµέσως µετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο
οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και
σφραγίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών και υποβάλλεται στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης προς έγκριση. Αφού εγκριθεί το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών
και των τεχνικών στοιχείων, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει σε γνωστοποίηση στους
συµµετέχοντες της ηµέρας και ώρας αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε
τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για
όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την αποσφράγισή τους.
Εν συνεχεία, το πρακτικό ελέγχου των οικονοµικών προσφορών υποβάλλεται προς έγκριση µαζί µε τους
πίνακες κατάταξης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης. Η ολοκλήρωση της
αξιολόγησης γίνεται µε την οριστική έγκριση των πρακτικών από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας είναι η χαµηλότερη από οικονοµική άποψη προσφορά.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας ∆ιαφάνι Καρπάθου 85700,
Κάρπαθος, µέχρι και την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 και ώρα 12:00 το µεσηµέρι.
ΙΙΙ. ∆ιαδικασία Κατάρτισης και Υπογραφής Σύµβασης
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσφέροντα που θα επιλεχθεί, θα υπογραφεί σύµβαση που θα
καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η υπηρεσία
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Αν περάσει η προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση, εντός
του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την
περίπτωση, ο Φορέας ∆ιαχείρισης αποφασίζει την ανάθεση της σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης
διαγωνιζόµενο. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες από την
επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η διάρκεια
υλοποίησης της παροχής της υπηρεσίας ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης µέχρι την
01/12/2014 ενώ σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου
2014, περίοδος λήξης της επιλεξιµότητας των δράσεων.
IV. Παραλαβή Υπηρεσίας και ∆ιαδικασία Πληρωµής
Η δαπάνη για την υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας θα βαρύνει το Έργο “Mediterranean Experience of EcoTourism” (MEET) (European Neighborhood Partnership Instrument – “Mediterranean Sea” Programme (ENPI
Med). Η αµοιβή θα καταβληθεί σε τρία (3) στάδια ως κάτωθι: 25% µε την παράδοση και οριστική παραλαβή
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό), των παραδοτέων
της Α΄ Φάσης, 25% µε την παράδοση και οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής των παραδοτέων της Β΄ Φάσης, 50% µε την παράδοση και οριστική παραλαβή από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων της Γ΄ Φάσης. Για την καταβολή του τιµήµατος κάθε
Φάσης θα απαιτηθούν:
• Πρωτόκολλο Παρακολούθησης και Παραλαβής της Υπηρεσίας από την αρµόδια Επιτροπή, που έχει συσταθεί
για το σκοπό αυτό.
• Τιµολόγιο του Αναδόχου
• Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
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• Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόµιµη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εµφανίσεως του
δικαιούχου κ.λπ.
• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωµή.
V. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η δηµοσίευση της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας
www.fdkarpathos.gr για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δεκαπέντε ηµερολογιακών (15) ηµερών, πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
[Στοιχεία Προσφέροντος]

Ηµεροµηνία, ……………….
Προς: Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του
Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας,
∆ιαφάνι Καρπάθου, Κάρπαθος Τ.Κ. 85700
Υπηρεσία: “Εξωτερικός Σύµβουλος Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πιλοτικής ∆ράσης στο πλαίσιο του
Προγράµµατος “Mediterranean Experience of Eco-Tourism” (MEET)”
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Του/της -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «Εξωτερικός Σύµβουλος Υποστήριξης για την Υλοποίηση Πιλοτικής
∆ράσης στο πλαίσιο του Προγράµµατος “Mediterranean Experience of Eco-Tourism” (MEET)»
Και συνυποβάλλω:
1. Κλειστό, σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
2. Κλειστό, σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
3. Κλειστό, σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:

(2)

Ηµεροµηνία γέννησης :

Τόπος Γέννησης:

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
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(4)

Ηµεροµηνία:

20

Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της/Του
[Στοιχεία Προσφέροντος]

Υπηρεσία:
«Εξωτερικός Σύµβουλος Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πιλοτικής ∆ράσης στο πλαίσιο του
Προγράµµατος “Mediterranean Experience of Eco-Tourism” (MEET)»
Προϋπολογισµός 8.650,00 ευρώ περιλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αριθµητικώς

ΦΠΑ
23%

Ολογράφως

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ
Αριθµητικώς

Ολογράφως

Φάση (Α): Εξειδικευµένη έρευνα –
αποτίµηση των φυσικών, πολιτισµικών,
τεχνητών υποδοµών και οίκοτουριστικών
δραστηριοτήτων
και
πόρων
στην
ευρύτερη περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας
Φάση (B): Πρόταση ανάπτυξης και
δοκιµής
συνόλου
οίκο-τουριστικών
υπηρεσιών
(πακέτου)
µε
πιθανές
εναλλακτικές προτάσεις.
Φάση
(Γ):
Οργάνωση,
επιτόπια
παρακολούθηση και επιτήρηση δοκιµής
οίκο-τουριστικού πακέτου
ΣΥΝΟΛΟ

Η παρούσα προσφορά ισχύει για ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισµού.
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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