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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή
διαδικασία σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 για την ανάδειξη Αναδόχων για την εκπόνηση της γενικής υπηρεσίας με
τίτλο «Καταπολέμηση Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων».
Αρμόδια για τη διοίκηση και την παρακολούθηση της σύμβασης Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ που διενεργεί το διαγωνισμό.
Αντικείμενο της σύμβασης και προεκτιμώμενη αμοιβή - Διάρκεια
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων (CPV 90721700-4 «Υπηρεσίες προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση» και CPV:90700000-4
«Περιβαλλοντικές υπηρεσίες») με την υιοθέτηση βιώσιμων και αειφορικών λύσεων που θα δώσει ουσιαστικές
απαντήσεις στα ειδικότερα ζητήματα που συνεπικουρούν για τη συνέχιση του φαινομένου της χρήσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων (Δ.Δ). Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν μέσα από τη συγκέντρωση – ανάλυση σύνθεση στοιχείων και αναλυτική πρόταση εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αντιμετώπισης της χρήσης Δ.Δ.,
την Εκπαίδευση στοχευμένων ομάδων πληθυσμού, δράσεις προβολής, ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση γενικού
πληθυσμού και μέσω Έργου πρόληψης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με χρήση Ομάδων Ανίχνευσης,
ταυτοποίηση - καταγραφή κρουσμάτων και έκδοση χαρτών και οδηγιών πρόληψης.
Διάρκεια: 32 Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει ολοκληρωθεί έως το αργότερο 31/12/2023
Προεκτιμώμενη αμοιβή
Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 322.087,50€ χωρίς ΦΠΑ (24%).
Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες
Από κάθε διαγωνιζόμενο απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής (εγγυητική επιστολή) ύψους 2% επί της
προεκτιμώμενης τιμής της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 6.441,75 ευρώ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό
5% της συμβατικής τιμής της σύμβασης.
Χρηματοδότηση και πληρωμή.
Η προκηρυσσόμενη σύμβαση σχετίζεται με την πράξη «Καταπολέμηση Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων» και
συγκεκριμένα με το υποέργο 1. Η πράξη έχει ενταχθεί στον Άξονα 12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδ. ΟΠΣ 5030268 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, μέσω της ΣΑΕ 2751.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών και τα οποία είναι
εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ)
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
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Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.

Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: Έναν (1) επιστήμονα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τη θέση του
Συντονιστή με: Ειδίκευση στη βιολογία, σε θέματα προστασίας άγριας πανίδας υπό εξαφάνιση και προστασίας
περιβάλλοντος, που πιστοποιείται με μεταπτυχιακές σπουδές, με υπέρ 10ετή επαγγελματική εμπειρία στη διατήρηση
και προστασία της άγριας πανίδας και με αποδεδειγμένη εμπειρία στο συντονισμό και υλοποίηση συμβάσεων
ανάλογων έργων που προκύπτει από μια (1) τουλάχιστον σύμβαση. Τον Συντονιστή αναπληρώνει ένα μέλος από την
ομάδα έργου με την μεγαλύτερη, μετά τον Συντονιστή, εμπειρία. Έναν (1) επιστήμονα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
με Ειδίκευση σε ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος και εξειδίκευση στο δίκαιο περιβάλλοντος που αποδεικνύεται
από μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και με 6ετή εμπειρία στη διατήρηση και προστασία της άγριας πανίδας. Έναν (1)
επιστήμονα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδίκευση στην Πληροφορική που αποδεικνύεται από τίτλο
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και με 6ετή εμπειρία και γνώσεις προγραμματισμού σε βάσεις δεδομένων και σε
εφαρμογές android ή ισοδύναμο και με ικανότητα χρήσης γεωχωρικών συστημάτων πληροφοριών. Τρεις (3)
εκπαιδευμένους χειριστές – συνοδούς σκύλων με εμπειρία σε υλοποίηση αντίστοιχου έργου την τελευταία δεκαετία
ήτοι ως συνοδός ανιχνευτή σκύλου σε Ομάδα Ανίχνευσης και αποδεικνύεται από τουλάχιστον μια (1) σύμβαση
παρόμοιου έργου. Στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται και κατάλληλα εκπαιδευμένοι σκύλοι σύμφωνα με τα
παρακάτω οριζόμενα: Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τρεις (3) υγιείς και κατάλληλα εκπαιδευμένους
σκύλους στην ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων, ηλικίας έως 3 ετών, οι οποίοι να διαθέτουν Πιστοποιητικό
Εκπαίδευσης Ανίχνευσης για Χημικές Ουσίες (με ονομαστική αναφορά στις χημικές ουσίες που έχουν εκπαιδευτεί να
ανιχνεύουν), φέρουν αριθμό τσιπ, έχουν ενημερωμένο βιβλιάριο εμβολιασμών όπως ορίζεται από την ελληνική
νομοθεσία, έχουν διαβατήριο (εφόσον διαβιούν εκτός Ελλάδας), διαθέτουν έλεγχο τελευταίου διμήνου για
λεισμανίωση και διροφιλαρίωση, από επίσημο φορέα της Ελλάδας ή της χώρας προέλευσης του σκύλου, διαθέτουν
τίτλο αντισωμάτων λύσσας τελευταίου μήνα, έχουν αποδεικτικό αποπαρασίτωσης τελευταίου μήνα, έχουν
γνωμάτευση τελευταίου μήνα κλινικά υγιούς από επίσημο φορέα. Τα παραπάνω αποδεικνύονται με την προσκόμιση
των κατάλληλων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών (βιβλιάριο υγείας, εμβολιασμών, πιστοποιητικά εκπαίδευσης
κλπ) .Ο οικονομικός φορέας είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ευζωία και την καλή μεταχείριση των σκύλων
καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης. Ειδικά σε ότι αφορά τις δράσεις δημοσιότητας, οι οικονομικοί φορείς
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων) θα πρέπει να διαθέτουν: Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων
δημοσιότητας για θέματα περιβάλλοντος που αποδεικνύεται από τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παρόμοιου έργου
όπου η συμμετοχή του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων ήταν > ή = με το 50% του έργου
δημοσιότητας. Η ανωτέρω εμπειρία της Ομάδας έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται. Η συμμετοχή του επιστήμονα
υπερδεκαετούς εμπειρίας σε συντονισμό και υλοποίηση συμβάσεων / προγραμμάτων / υπηρεσιών με αντικείμενο
θέματα προστασίας άγριας πανίδας υπό εξαφάνιση και προστασίας περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι > ή = 50%
του συνολικού έργου, γεγονός που θα τεκμηριώνεται μέσω των συμφωνητικών, των οικονομικών απολαβών, των
παραδοτέων ή άλλων μέσων. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επίσης να διαθέτει και τον κατάλληλο υλικοτεχνικό
εξοπλισμό για την υλοποίηση του έργου (π.χ. απαραίτητο λογισμικό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κ.λ.π.). Η
παραπάνω Ομάδα και ο συντονιστής του έργου πρέπει να συνεπικουρούνται από συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης
σε διάφορα επιμέρους θέματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον υποψήφιο ανάδοχο, για την κάλυψη των
αναγκών του έργου και σύμφωνα με την πρόταση της μεθοδολογίας προσέγγισης του έργου που θα κατατεθεί. Στην
περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν
προσφορά, ούτε απαιτείται να περιβληθούν σε Κοινοπρακτικό σχήμα ή άλλη Νομική Μορφή σε περίπτωση
κατακύρωσης σε αυτές ένωσης.
Διαδικασία
O διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη, 5 /11 / 2020 και ώρα 14:30 μ.μ.
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την Τρίτη, 10/11/2020
και ώρα 11:30 π.μ.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Μέχρι την ημέρα αυτή μπορούν επίσης να λαμβάνουν
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, υποβάλλοντας ερωτήσεις
γραπτώς και εγκαίρως, μέσω της διαδικτυακής πύλης, στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό.
Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Αποστολή προκήρυξης του διαγωνισμού στην ΕΕΕΕ 1/10/2020

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Αγγελική Ψάιλα

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
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