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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700
Τηλ.: 2245051336
Φαξ: 2245051396
Αρ. πρωτ.: 213/26-06-2015
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007- 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 – «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 51 – «Προώθηση βιοποικιλότητας& φυσικής προστασίας»
Πράξη: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β.
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΣΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΟΙΚ. 6413/23-12-2010
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 303137
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 14.400 ευρώ με Φ.Π.Α.
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
5/2015
Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας (Φ.Δ.) έχοντας υπόψη:
1) Την υπ' αριθµ. 6413/23.12.2010 απόφαση περί ένταξης της Πράξης «Οργάνωση της λειτουργίας
της Προστατευόµενης Περιοχής Οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα
∆ιαχείρισής της» στον Κωδικό Προτεραιότητας 51 – «Προώθηση Βιοποικιλότητας και Φυσικής
Προστασίας» του Άξονα Προτεραιότητας 9 – «Αειφόρος Ανάπτυξης και ποιότητα Ζωής στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Ε.Π. Κρήτης & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013,
2) Την υπ’ αριθμ. Υ.Α. 52901/04 (ΦΕΚ1943Β/29-12-04): Έγκριση κανονισμού για την εκτέλεση έργων
και την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του Φορέα
Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας Δωδεκανήσου.
3) Την υπ’ αριθμ. 18188/05 Υ.Α. (ΦΕΚ 673Β/19-5-05 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ1755Β/30-11-06):
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου
– Σαρίας και ιδίως το άρθρο 4 παρ. 4 αυτού.
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4) Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 118/2007 σχετικά µε τον "Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου",
(ΦΕΚ150Α/2007), το οποίο εφαρµόζεται συµπληρωµατικά στον τοµέα των υπηρεσιών.
5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) 'Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών'
6) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) 'Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις'
7) Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) 'Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης τηε Ελληνικής
Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις'
8) Την υπ’ αριθμ. 36/21-5-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Καρπάθου – Σαρίας της 67ης συνεδρίας του, δυνάµει της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια της
παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι όροι της.
9) Την υπ’ αριθμ. 37/21-5-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Καρπάθου – Σαρίας της 67ης συνεδρίας του, για τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών ανάδειξης – προβολής
και προσέλκυσης επισκεπτών του Φ.Δ.
10) Το υπ’ αριθμ. 154/25-5-2015 Αίτημα τροποποίησης υποέργου 1 «Λειτουργία του Φορέα
Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας» του Τ.Δ. της Πράξης «Οργάνωση της Λειτουργίας της
Προστατευόμενης Περιοχής Οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου – Σαρίας και του Φορέα Διαχείρισης
της» ως προς την προσθήκη δράσεων που αφορούν στην ανάδειξη – προβολή και προσέλκυση
επισκεπτών καθώς και διαχείρισης, συντήρησης υποδομών και πεζοπορικών διαδρομών και
μέσων ερμηνείας φυσικού περιβάλλοντος.
11) Τo υπ’ αριθμ. 2695/25-06-2015 «”Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής
οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα Διαχείρισης της” με κωδικό MIS 303137»
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
προβαίνει σε
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάδειξης – προβολής
και προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή αρμοδιότητας του Φ.Δ. με διαπραγμάτευση, τριών (3)
ατόμων. Η πράξη «Οργάνωση της λειτουργίας της Προστατευόµενης Περιοχής Οικοανάπτυξης Β.
Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα ∆ιαχείρισής της»µε κωδικό ΟΠΣ 303137, συνολικής δηµόσιας
δαπάνης 2.494.017,27 ευρώ έχει εγκριθεί για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» (Άξονα Προτεραιότητας 9 – «Αειφόρος
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» µε Θεµατική Προτεραιότητα 51 –
«Προώθηση Βιοποικιλότητας & Φυσικής Προστασίας») με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρµόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των πόρων του προγράµµατος είναι
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Οι δράσεις ανάδειξης – προβολής και προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή αρμοδιότητας του Φ.Δ.
εντάσσονται στο Υποέργο 1: «Λειτουργία του Φ.∆.», με προϋπολογισμό 14.400 ευρώ με Φ.Π.Α. με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τρια (3) άτομα. Συγκεκριμένα:
•

Δύο (2) άτομα επιστήμονες περιβάλλοντος / γεωτεχνικοί για την ανάδειξη – προβολή και
προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή αρμοδιότητας του Φ.Δ. για το Τουριστικό Περίπτερο
στα Πηγάδια, συνολικού προϋπολογισμού 10.048,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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•

Ένα (1) άτομο επιστήμονας περιβάλλοντος / γεωτεχνικός για την ανάδειξη – προβολή και
προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή αρμοδιότητας του Φ.Δ. για το Κέντρο Ενημέρωσης στο
Διαφάνι, συνολικού προϋπολογισμού 4.352,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η παροχή των υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ως άνω πράξης. Η πράξη έχει
εγγραφεί στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2011, στη ΣΑΕΠ 067/8, Απόφαση
Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Α.Π.6029∆Ε-8416/10-02-2011, με
κωδικό 2011ΕΠ06780000. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο
φορέας χρηµατοδότησης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Οι ανάδοχοι θα πρέπει να παρευρίσκεται στη θέση έργασίας τους καθημερινά.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:
- Βεβαίωση μονίμου κατοικίας Δήμου Καρπάθου
- Πτυχίο ΠΕ Περιβάλλοντος / Γεωτεχνικών
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα και
δραστηριοποιούνται στην παροχή παρεμφερών υπηρεσιών με το προς ανάθεση αντικείμενο και που
έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.
Προσφορές που αφορούν μέρος των υπηρεσιών της παρούσας πρόσκλησης δεν θα γίνονται δεκτές.
Προσφορές γίνονται δεκτές ως και τις 06/07/2015, ημέρα Δευτέρα στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης
Καρπάθου – Σαρίας στην Όλυμπο Καρπάθου.Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους,
µη εξαρτώµενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στο Φορέα Διαχείρισης, στην Όλυµπο
Κάρπαθου, µέχρι τις 06/07/2015 και ώρα Ελλάδος 12:00, (καταληκτική ηµεροµηνία). Προσφορά
µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή που απευθύνεται στον Φορέα
Διαχείρισης. Όσες προσφορές υποβληθούν κατά τον τρόπο αυτό θα ληφθούν υπόψη εφόσον
φθάσουν στο Φορέα Διαχείρισης µέχρι τις 06/07/2015 και ώρα Ελλάδος 12:00. Ο Φορέας
Διαχείρισης δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών,
από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Προσφορές που υποβάλλονται
µετά την ως άνω ηµέρα και ώρα ή οι οποίες, αν και ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, έφθασαν στον Φορέα
Διαχείρισης μετά την ως άνω ηµέρα και ώρα, δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν και θα θεωρούνται ως
µηδέποτε υποβληθείσες.
Μετά την κατάθεση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των
Προσφορών θα τις αποσφραγίσει ενώπιον των Προσφερόντων ή των Εκπροσώπων τους, την
06/07/2015 και ώρα Ελλάδος 14:00.
Δεκτές γίνονται μόνον ενσφράγιστες πρόσφορες. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται.
Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει:
Α) οπωσδήποτε να αναγράφονται:
1. τα στοιχεία του υποψήφιου,
2. τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών,
3. τα στοιχεία του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας,
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και
Β) οπωσδήποτε εντός του ενσφράγιστου φακέλου της προσφοράς να περιέχονται τα κάτωθι:
1. Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς του σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας
πρόσκλησης.
2. Πτυχίο ΠΕ Περιβάλλοντος / Γεωτεχνικών όπου να αναγράφεται ο βαθμός.
3. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη προσωπική κατάσταση του υποψηφίου σύμφωνα με το αρ. 6
του Π.Δ. 118/2007, όπου θα δηλώνεται ότι:
«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, στο πλαίσιο συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών 4/2015 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης,
συντήρησης υποδομών και πεζοπορικών διαδρομών και μέσων ερμηνείας φυσικού περιβάλλοντος,
στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Λειτουργία του Φ.Δ.» της Πράξης «Οργάνωση της
λειτουργίας της Προστατευόµενης Περιοχής Οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου και Σαρίας και του
Φορέα ∆ιαχείρισής της»,
δηλώνω ότι:
Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:
Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή:
- για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, δηλαδή της συμμετοχής
σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες,
- για αδικήματα σχετικά με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας,
- για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.»
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των Προσφερόντων, θα γίνει βαθμολόγηση της
οικονομικής του προσφορά, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο χρόνος υλοποίησης των προαναφερόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία της γραπτής
ειδοποίησης του αναδόχου που θα προκύψει, έως και τις 31Οκτωβρίου2015.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Φορέα Διαχείρισης
Καρπάθου – Σαρίας (τηλ. 2245051336).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας, στη
Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.
26/06/2015
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας

Χαρίκλεια Καργιολάκη
Δρ Δασολόγος
Διευθύντρια Δασών Ν. Ρεθύμνου

Ιωάννης Μακρυμανώλης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς:
Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας
85700 Κάρπαθος
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2015 πρόσκληση υποβολής προσφορών του Φορέα Διαχείρισης
Καρπάθου – Σαρίας για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάδειξης – προβολής και προσέλκυσης
επισκεπτών στην περιοχή αρμοδιότητας του Φ.Δ. με διαπραγμάτευση, για τη θέση
____________________________________________ του Υποέργου 1 «Λειτουργία του Φ.Δ.» της
Πράξης «Οργάνωση της λειτουργίας της Προστατευόµενης Περιοχής Οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου
και Σαρίας και του Φορέα ∆ιαχείρισής της», προσφέρω την παρακάτω τιμή:

Σύνολο

(
[ολογράφως]

,

€)

[αριθμητικώς]

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης.

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ [Τόπος]
[Ημερομηνία]

Ο Προσφέρων
[υπογραφή- σφραγίδα]
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