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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Λεωφ. Μεσογείων 207, 115 25 Αθήνα
Τηλ.: 210 8089 271
e-mail: info@necca.gov.gr

Αθήνα, 25-11-2021
Αρ. Πρωτ.: 4770

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
καταγραφής και αξιολόγησης για την ένταξη και τον χαρακτηρισμό των λοιπών προστατευμένων
περιοχών (εκτός Natura) στις διατάξεις του ν. 4685/2020.
(Προεκτιμώμενη αξία: 157.480,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4766/24-11-2021
ΑΔΑΜ: 21PROC009600684

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Διεύθυνση: Λεωγ. Μεσογείων 207, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 115 25
Τηλέφωνο: 210 8089271
Ιστοσελίδα: https://necca.gov.gr/
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Διαγωνισμός με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καταγραφής και αξιολόγησης για την ένταξη και τον
χαρακτηρισμό των λοιπών προστατευμένων περιοχών (εκτός Natura) στις διατάξεις του ν. 4685/2020.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων CPV: 90700000-4 (Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 127.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24 %, (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 157.480,00 €).
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από έναν υποψήφιο Ανάδοχο για το σύνολο των παρεχόμενων
υπηρεσιών του διαγωνισμού.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
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ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Οργανισμού
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), Λογαριασμός Λογιστικού σχεδίου 61.03
οικονομικού έτους 2021.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά (σε τέσσερα στάδια) με την υποβολή των
παραδοτέων.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,
πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:
• μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
• στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr),
• στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (https://necca.gov.gr) στη διαδρομή: Νέα ►
Ανακοινώσεις
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι έως την
9η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Διαγωνισμού είναι η 10η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 και θα λάβει χώρα στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Όλες οι επικοινωνίες κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, καθώς και τα αιτήματα παροχής
διευκρινίσεων, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
(www.promitheus.gov.gr).
Λοιπές πληροφορίες παρέχονται από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8089 271, e-mail:
info@necca.gov.gr., όλες τις εργάσιμες ημέρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από 8:30-14:30.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Κωνσταντίνος Τριάντης
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