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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια άδειας
χρήσης λογισμικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την
υλοποίηση της δράσης D3.x.2 «Questionnaires quantifying ESCVs (Essential
Socio-economic and Cultural Variables)» του Πακέτου Εργασίας 3: «Mapping and
evaluating of Marine Protected Areas and Natura 2000 habitats» του έργου
RECONNECTBMP1/2.1/2581/2017 του Προγράμματος Interreg Bal-Med 2014-20»
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Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθμ. 52901/2004 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Έγκριση
κανονισμού για την εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων
προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας
Δωδεκανήσου» (ΦΕΚ 1943/Β΄/29-12-2004),
2. τον Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α/17-08-2010),
3. τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2806-2014),
4. τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις'.
5. τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016): Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του άρθρου 118 περί «απευθείας ανάθεσης», όπως
ισχύει σήμερα,
6. την υπ’ αριθ. 26719/25-05-2016 Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού
ΠΕΚΑ «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 40932/21-12-2009 Απόφασης της Υπουργού ΠΕΚΑ
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας» (ΥΟΔΔ 538), όπως ισχύει»» (ΦΕΚ 297/ΥΟΔΔ/09-06-2016),
7. την υπ. αρ. 121912/07-11-2017 Απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ, περί ένταξης της Πράξης με
κωδικό 2017ΕΠ66760000 και τίτλο «RECONNECTBMP1/2.1/2581/2017 του
Προγράμματος INTERREGBal-Med 2014-20 με τελικό δικαιούχο τον Φορέα
Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας» στο ΠΔΕ 2017 και στη ΣΑΕΠ 667/6 (ΑΔΑ:7ΚΣ4465ΧΙ8ΥΩΡ),
8. τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄/20-02-2018), και του
άρθρου 11, παρ. 1 του ίδιου νόμου, δυνάμει των οποίων το παρόν Δ.Σ. συνεχίζει
αυτοδίκαια το έργο του μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ., κατά την
πρώτη εφαρμογή του ίδιου νόμου,
9. τη με α/α 129/23-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, δυνάμει της οποίας
παρατάθηκε η θητεία της ετήσιας Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής
Έργου, υπεύθυνης για την παραλαβή των παραδοτέων έργων (ΑΔΑ: ΩΨΣΥ46Μ93ΛΧΥ2),
10. την υπ’ αριθ. 89/23-09-2019 απόφαση του ΔΣ του ΦΔ για την έγκριση έκδοσης της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΞ0846Μ93Λ-ΧΟΒ),
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Καλεί
φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση
της παρούσης, ενδιαφέρον συνοδευόμενο από προσφορά για την προμήθεια άδειας
χρήσης λογισμικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) (CPV 38221000-0),
μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (3.679,00 €)
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.
Ο κάθε προσφέρων οφείλει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να βρίσκεται σε άμεση συνεργασία σε όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου με τον Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα δίνει την τελική
έγκριση για την πραγματοποίηση της προμήθειας.
Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ανακοίνωσης.

Α) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επί ποινή αποκλεισμού):
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική
προσφορά του ενδιαφερόμενου.
2. Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές
της παρούσας πρόσκλησης για την οποία είναι ενήμερος.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
5. Αναλυτική περιγραφή της προμήθειας

Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι των τριών χιλιάδων
εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (3.679,00 €) και θα βαρύνει την πράξη με τίτλο
«Regional cooperation for the transnational ecosystem sustainable development –
RECONNECT» με MIS 5017160, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
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Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλονται
ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στη
διεύθυνση: Όλυμπος Καρπάθου, Τ.Κ. 85700, Κάρπαθος, μέχρι τις 23/01/2020 και ώρα
16:00. (Πληροφορίες: κα. Μαρία Καραγιάννη, Τηλ. Επικοινωνίας: 22450 23214, 22450
51336, Φαξ: 22450 51396, email: foreaska@gmail.com, fdodekanisou@gmail.com).
Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την
επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές
προσφορές ή προϊόντα κατώτερης ποιότητας δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως
απαράδεκτα.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Φορέα
Διαχείρισης και στο σύστημα «Διαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα του Φορέα
Διαχείρισης (http://www.fdkarpathos.gr/), όπου θα βρίσκεται αναρτημένη για δεκαπέντε
(15) ημέρες. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από
την Επιτροπή Ανάθεσης.
Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών από την αρμόδια
Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης. Κριτήριο
ανάθεσης του έργου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η
τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται είναι εμπιστευτική.
Δ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσφέροντα που θα επιλεχθεί, θα
υπογραφεί σύμβαση που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το
Ελληνικό Δίκαιο 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) 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, η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά
κατάταξης διαγωνιζόμενο.

Ε) ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει πριν την παράδοση της προμήθειας µε μεταφορά
χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών
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(τιμολόγιο,
ασφαλιστική
ενημερότητα, δελτίο
φορολογικής ενημερότητας,
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη
αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Άδεια Χρήσης ArcGIS
Desktop Basic
(Concurrent Use)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ


1 (μία)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ArcGIS Pro
ArcGIS
Online
Complimentary
Subscription, έναν (1) creator type
named user και 100 credits στο
πλαίσιο της εγγύησης/συντήρησης

1 έτος

Για τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου

Η Πρόεδρος του ΔΣ
Χαρίκλεια Καργιολάκη
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