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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για υποβολή Προσφορών για την Παροχή
Υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα βιοποικιλότητας της Προστατευόμενης
Περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού»
O Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ. αριθ. 1310/10-03-2016 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα Έγκριση του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» για το έτος 2016 και
διάθεση πίστωσης ποσού 8.845.592,89 ευρώ,
2. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 9611/26-2-2016 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 572/Β΄ 3-3-2016) Έγκριση των
προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των 28 λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ),
3. Την υπ. Αριθμ. 9611/26-02-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 572Β΄3-3-2016) με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός
του οικονομικού έτους 2016 του Φ.Δ. όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού.
4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού (ΦΕΚ/1926/Β/27.12.2004) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ/1780/Β/12.11.2010).
5. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού (ΦΕΚ/1925/Β/27.12.2004).
6. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και
υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη
και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/27.12.2004).
7. Την υπ΄ αριθμ. 3.15/2016 Απόφαση της 1ης/01.04.2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, σχετικά με τον ορισμό των Εισηγητικών Οργάνων (Επιτροπή
Ανάθεσης και Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής) του Φορέα Διαχείρισης για το 2016.
8. Την υπ΄ αριθμ. 4.5/03.06.2016 Απόφαση της 4ης/2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, σχετικά με την έγκριση του Σχεδίου της παρούσας
Πρόσκλησης,
προβαίνει στην πρόσκληση για υποβολή Προσφοράς για την «Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικού
Συνεργάτη σε θέματα βιοποικιλότητας της Προστατευόμενης Περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου
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Μουστού», μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€), με Φ.Π.Α. (24%) και
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων και θα είναι σε βάρος του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Φ.Δ. Πάρνωνα-Μουστού (ανωτέρω 5 σχετικό) και συγκεκριμένα
των πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού.
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα
βιοποικιλότητας της Προστατευόμενης Περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού και αποσκοπεί στην
υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.
Ο Ανάδοχος θα συμμετέχει στη διεκπεραίωση των ακόλουθων δράσεων (χωρίς να περιορίζονται κατ’ ανάγκη
μόνο σε αυτές) :
1. Επεξεργασία δεδομένων και εισηγήσεις θεμάτων αναγόμενα με τα παραδοτέα του Προγράμματος
παρακολούθησης ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων, που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 (θεματικές
παρουσιάσεις των δεδομένων ανά αντικείμενο και ανά περιοχή της Προστατευόμενης Περιοχής,
ενημέρωση βάσης δεδομένων GIS από όλα τα παραδοτέα).
2. Συγκέντρωση υλικού και σχεδιασμός θεματικών ταμπέλων (Banners) και αφισών, με δεδομένα από τα
παραδοτέα του Προγράμματος παρακολούθησης ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων
(φωτογραφικό υλικό κλπ).
3. Σχεδιασμός προγράμματος παρακολούθησης, τουλάχιστον τριετίας, ειδών χλωρίδας, πανίδας και
τύπων οικοτόπων με σχετική ενημέρωση/εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης από τα
σημαντικότερα στοιχεία που προέκυψαν από το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 και σύμφωνα με τις
οδηγίες της Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης.
4. Συνεργασία με τους τοπικούς ή κεντρικούς φορείς που σχετίζονται με τις λειτουργίες του Φορέα
Διαχείρισης στο πλαίσιο των δράσεων του έργου όπου κρίνεται αναγκαίο (θα υπάρχει έγκαιρη
ενημέρωση του Επιστημονικού Συνεργάτη από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης).
5. Συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του κοινού (μαθητών κλπ), όποτε
κρίνεται αναγκαίο (θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση του Επιστημονικού Συνεργάτη από το προσωπικό
του Φορέα Διαχείρισης).
6. Παροχή συμβουλευτικών οδηγιών σε θέματα παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων, όποτε
παραστεί ανάγκη (θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση του Επιστημονικού Συνεργάτη από το προσωπικό
του Φορέα Διαχείρισης).
Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων είναι απαραίτητη η συνεργασία του Επιστημονικού Συνεργάτη με τον
Συντονιστή, το Επιστημονικό προσωπικό, τους ξεναγούς καθώς και το προσωπικό φύλαξης του Φορέα
Διαχείρισης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για τη φυσική του παρουσία στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης όρους
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, στο Άστρος Αρκαδίας, τουλάχιστον μία (1) φορά εβδομαδιαίως, με
υπογραφή σε παρουσιολόγιο. Τα έξοδα μετακίνησης από και προς την έδρα του Φορέα Διαχείρισης βαρύνουν
τον Ανάδοχο.
Το έργο έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις 31.12.2016.
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Η επιλογή του Επιστημονικού Συνεργάτη θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης (βάσει της ανωτέρω 9 σχετικής
απόφασης) του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα-Μουστού με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομικής
άποψης προσφορά, με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος Επιστημονικός Συνεργάτης πληροί τα όσα
περιγράφονται στις ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της ανακοίνωσης, επί
ποινή αποκλεισμού.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα.
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαραίτητα προσόντα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι τα εξής:
1. Πτυχίο Βιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος ή σε θέματα προστατευόμενων περιοχών.
3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Γνώση χρήσης H/Y στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, και (iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
5. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού λογισμικού συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών GIS
(αποδεικνύεται με βεβαίωση σχετικής εμπειρίας ή σχετικό πιστοποιητικό κατάρτισης/εκπαίδευσης).
6. Πρότερη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία σε έργα προστασίας και παρακολούθησης του φυσικού
περιβάλλοντος εντός προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας, τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες
(αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
2. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι:
(α) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε
γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
(β) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου,
(γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή και αληθή,
(δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή, βάσει απόφασης η
οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή.
(ε) ο προσφέρων δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού.
4. Αποδεικτικά στοιχεία ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής/δικαιολογητικών.
Η αμοιβή του Επιστημονικού Συνεργάτη θα καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα εργασίας και εφόσον υπάρχουν
οι διαθέσιμες πιστώσεις, σε ισόποσα ποσά ανάλογα με το συνολικό ύψος της αμοιβής του. Πριν την έγκριση της
σχετικής δαπάνης και την καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή, η
πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Επιστημονικό Συνεργάτη και η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καθίσταται
υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της. Ο Επιστημονικός Συνεργάτης υποχρεούται κάθε μήνα να
συντάσσει και να υποβάλλει στην αρμόδια Επιτροπή Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου, στην οποία θα αναγράφεται
ποιές εργασίες, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, εκτέλεσε για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής.
Η τελευταία δόση θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή του συνόλου του Έργου. Ειδικότερα με την χρονική
Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr

3

ΑΔΑ: ΩΡ7Γ46Ψ8ΒΞ-Ν4Ν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ολοκλήρωση του έργου θα υποβληθεί και μία τελική Έκθεση του συνόλου του εκτελεσθέντος έργου. Η
πληρωμή του Επιστημονικού Συνεργάτη θα γίνεται µε επιταγή ή έμβασμα η οποία θα εκδίδεται στο όνομά του
βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας,
κ.λ.π.), σύμφωνα με την παραλαβή των παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής (βάσει
της ανωτέρω 9 σχετικής απόφασης) και έγκρισής τους από το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης. Η τήρηση των
στοιχείων που αποστέλλονται είναι εμπιστευτική.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την τεχνική
και οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι 1η Ιουλίου 2016 και ώρα 14.00 μμ στα γραφεία του Φορέα
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001 (Τηλ: 27550 22021, κ.
Αργύρη Μπόγλη και κα Άννα Κανελίδου). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1)
μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Οι προσφορές που κατατίθενται
μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά
επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στον ενιαίο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
•

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της ανακοίνωσης και η ένδειξη «Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικού
Συνεργάτη σε θέματα βιοποικιλότητας της Προστατευόμενης Περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου
Μουστού».

•

Τα στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου Αναδόχου.

•

Η ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να
περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική
γλώσσα. Τα έγγραφα που κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα. Επισημαίνεται ότι
σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής επίσημων αντιγράφων ή
πρωτοτύπων που εκδίδονται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους
κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. Κατά συνέπεια, οι Υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων εγγράφων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παραπάνω νόμο. Επιπλέον, τα ξενόγλωσσα
έγγραφα πρέπει να είναι και νομίμως μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών, Ελληνικές προξενικές αρχές ή Έλληνες δικηγόρους κατά το άρθρο 36 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.
4194/2013). Σε περίπτωση διαφορών στη μετάφραση υπερισχύει το κείμενο στην Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες κλπ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και
μονογεγραμμένες από τον Προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή Ανάθεσης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις
διορθώσεις και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της Προσφοράς. Προσφορά
απορρίπτεται όταν περιέχει διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής
Ανάθεσης.
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Εντός του ως άνω περιγραφόμενου «Κυρίως Φακέλου» τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους
υποφακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα τα εξής:
Α) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει το
σύνολο των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω.
Β) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση
όπου θα περιγράφονται οι παρεχόμενες Υπηρεσίες με κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση σε επιμέρους
δραστηριότητες και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής και αποτελεσματικής μεθοδολογίας
υλοποίησης του έργου.
Γ) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει την αίτηση
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας Ανακοίνωσης.
Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών εκθέσεων θα πραγματοποιηθεί ως προς τα κριτήρια που
αναφέρονται στον πίνακα αξιολόγησης που ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Κριτήριο
Μέγιστος Βαθμός
1. Κατανόηση των απαιτήσεων του 50
αντικειμένου του έργου και κατάλληλη
περιγραφή και ανάλυση του έργου σε
επιμέρους δραστηριότητες
2. Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου 50
προσέγγισής και αποτελεσματικής
μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 100
Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα εξετασθούν η κατανόηση των απαιτήσεων
του αντικειμένου του έργου και η ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής του, η αποτελεσματική
μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και η κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε επιμέρους
δραστηριότητες, βάσει της εμπειρίας του υποψήφιου Επιστημονικού Συνεργάτη.
Η συγκριτική βαθμολογία των οικονομικών προσφορών θα υπολογιστεί σύμφωνα με τον τύπο:
Βκ= 100*Κmin/K
Όπου:
Βκ η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντα
Κmin το χαμηλότερο κόστος απ΄ όλες τις προσφορές
K το συνολικό ύψος της οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντα
Θα ακολουθήσει η τελική κατάταξη των προσφορών με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Πιο συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό Β.
Βαθμός Β = 0,7 * Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς + 0,3 * Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς
Προσφορές που τυχόν θα έχουν ισοβαθμήσει τελικά, θα κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού της
τεχνικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση που στην πρώτη θέση ισοβαθμήσουν προσφορές με ίδιο βαθμό
τεχνικής αξιολόγησης και ίδιο ύψος οικονομικής προσφοράς, τότε η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει κατόπιν
κληρώσεως, παρουσία όλων των ισοβαθμούντων Προσφερόντων.
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Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις ιδιότητες που
δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και βαθμολογήθηκε, ελάχιστη συνέπεια θα είναι ο μηδενισμός
της προσφοράς και ο αποκλεισμός του Προσφέροντα ως αναξιόπιστου.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr.

Για τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα
και Υγροτόπου Μουστού

ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτριος Μήλιος

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr

6

ΑΔΑ: ΩΡ7Γ46Ψ8ΒΞ-Ν4Ν

[Στοιχεία προσφέροντα]
Ημερομηνία, ……………….
Προς:
Επιτροπή Ανάθεσης του
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Έργο: «Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα βιοποικιλότητας της
Προστατευόμενης Περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού»
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Του

Για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα βιοποικιλότητας της
Προστατευόμενης Περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού με κατ’ αποκοπή τιμή των
…………………………………….ευρώ (………….,….€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικά …………………………………….ευρώ (………….,….€),

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα-Υπογραφή)

ΑΔΑ: ΩΡ7Γ46Ψ8ΒΞ-Ν4Ν

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
( ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
(α) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβα γνώση και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα,
(β) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου,
(γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή και αληθή,
(δ) δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου διαγωγή, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχω
διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή.
(ε) δεν έχω αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού.

Ημερομηνία:

/

/2016

Ο Δηλών

(Υπογραφή)(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

