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Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆Σ∆ΥΥ/107918/681
Ηµ/νία: 10/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κωδ.: 115 23, Αθήνα
Πληρ.: Ε. Γρίβα
Τηλ.: 213 1515 000
Ηλ/κό Ταχ/μείο: e.griva@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης του έργου παροχής υπηρεσιών
«Τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) για την
υλοποίηση του έργου: PlasticBusters: διατήρηση της βιοποικιλότητας σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες
Περιοχές (Marine Protected Areas/MPAs)», με ενάριθμο έργου 2018ΣΕ07520004, ενταγμένο στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG EUROPE 2014-2020»
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) /Γενική Γραμματεία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠ&Υ), Αμαλιάδος 17 Αθήνα, ΤΚ 11523, Ελλάδα
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε. Γρίβα / Σ. Χαρίση, 2131515439
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.griva@prv.ypeka.gr, s.charisi@prv.ypeka.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ypeka.gr/el-gr/
Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την
προαναφερθείσα διεύθυνση.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/
Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο
Κύρια δραστηριότητα: Περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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Τμήμα II: Αντικείμενο
Τίτλος: «Τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) για
την υλοποίηση του έργου: PlasticBusters: διατήρηση της βιοποικιλότητας σε Θαλάσσιες
Προστατευόμενες Περιοχές (Marine Protected Areas/MPAs)»
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPVs: 90713000-8 , 79950000-8, 63515000-2
Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τεχνική υποστήριξη και υποβοήθηση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση του
έργου «PlasticBusters: διατήρηση της βιοποικιλότητας σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (Marine
Protected Areas/MPAs)».
Εκτιμώμενη συνολική αξία:
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 67.743,27 EUR
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
Τόπος εκτέλεσης:
Κωδικός NUTS: EL303
Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τεχνική υποστήριξη και υποβοήθηση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση του
έργου «PlasticBusters: διατήρηση της βιοποικιλότητας σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές
(Marine Protected Areas/MPAs)». Η παροχή υπηρεσιών αφορά στα ακόλουθα:


Υπηρεσίες υποστήριξης για την επικαιροποίηση του σχεδίου παρακολούθησης και αξιολόγησης
του έργου



Υπηρεσίες υποστήριξης για τη σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων αξιολόγησης



Υπηρεσίες υποστήριξης για τη σύνταξη ετήσιων αναφορών σχετικά με τις συνέργειες με άλλα
οριζόντια έργα



Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη των εργαλείων επικοινωνίας του έργου



Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση του σχεδίου επικοινωνίας του έργου



Υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με τις δοκιμές εφαρμογής του έργου



Υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες
Περιοχές



Υπηρεσίες υποστήριξης για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου



Υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με τη δημιουργία βάση δεδομένων με εμπλεκόμενους φορείς και
δικαιούχους παρόμοιων πρωτοβουλιών με το αντικείμενο του έργου



Υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με την μεγιστοποίηση του αντικτύπου και τη διάδοση των
αποτελεσμάτων του έργου
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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Υπηρεσίες υποστήριξης για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου σε περιφερειακές και
εθνικές πολιτικές σχετικά με τη διαχείριση των θαλασσίων απορριμμάτων



Ταξιδιωτικές υπηρεσίες (μεταφορά, διαμονή κ.λ.π.).



Υπηρεσίες υποστήριξης διοργάνωσης συνεδρίων/τεχνικών συναντήσεων.

Κριτήρια ανάθεσης:
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της
σύμβασης
Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως την ολοκλήρωση του έργου:
«PlasticBusters: διατήρηση της βιοποικιλότητας σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (Marine
Protected Areas/MPAs)» ήτοι έως 31.01.2022
Η παρούσα σύμβαση δεν υπόκειται σε παράταση
Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές:
Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές
Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης:
Δεν προβλέπεται δικαιώματα προαίρεσης
Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία INTERREG EUROPE 2014-2020»
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «PlasticBusters: διατήρηση της βιοποικιλότητας σε Θαλάσσιες
Προστατευόμενες Περιοχές (Marine Protected Areas/MPAs)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG EUROPE 2014-2020» με βάση την από
15/06/2019 Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ του επικεφαλής εταίρου - δικαιούχου και των εταίρων /
δικαιούχων του έργου: "Plastic Busters: Διατήρηση της βιοποικιλότητας από τα πλαστικά στις Θαλάσσιες
Προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου" στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg MED.
(Project: PlasticBusters MPAs (3040), (AΔAM: 19REQ004961285).
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Οι οικονομικοί φορείς που
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Τμήμα IV: Διαδικασία
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA):
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
Διοικητικές πληροφορίες
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών:
Ημερομηνία: 14/12/2020
Τοπική ώρα: 11:00 π.μ.
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές: Ελληνικά
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
Διάρκεια σε μήνες: δέκα (10) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:
Ημερομηνία: 21/12/2020
Τοπική ώρα: 11:00 π.μ.
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Δεν πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
Διαδικασίες προσφυγής:
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης,
Κτίριο Κεράνης, Πόλη: Αθήνα, Ταχ. κωδικός: 18233, Χώρα: Ελλάδα.
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Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216 Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών:
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)
Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠ&Υ)
Ταχ. διεύθυνση: Αμαλιάδος 17 Αθήνα, Ταχ. κωδικός: 11523, Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.griva@prv.ypeka.gr, s.charisi@prv.ypeka.gr
Τηλέφωνο: +30 2131515439

Ο
Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Νικόλαος Μιχαλόπουλος
Κοινοποίηση:
1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης το Επιχειρησιακού
Προγράμματος ευρωπαϊκης εδαφικής
συνεργασίας (Interreg MED Programme)
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, ΤΚ 57 001, Πυλαία,
Θεσαλλονίκη
interreg@mou.gr

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος & Υδάτων
2. Γενική Διεύθυνση Υδάτων
3. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης
Υπηρεσιών Ύδατος
4. Διεύθυνση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου
Περιβάλλοντος
5. Φ. PLASTIC BUSTERS
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