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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας διακηρύττει διαγωνισμό κάτω των ορίων
για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή συμβουλών σε περιβαλλοντικά
ζητήματα και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση τοπικού συμβολαίου της ΘΠΠ
του Αμβρακικού κόλπου για το έργο “TUNE UP” – Promoting multilevel governance for tuning
up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG MED». Το κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης θα είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής με προϋπολογισμό συνολικής
εκτιμώμενης
αξίας
δεκαέξι
χιλιάδων
εκατόν
είκοσι
ευρώ
(16.120,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 13.000,00 € ΦΠΑ:
3.120,00 €) και CPV: 90713000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά
ζητήματα και συμπληρωματικού CPV: 98910000-5: Παροχή ειδικών υπηρεσιών προς διεθνείς
οργανισμούς και φορείς
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) http://eprocurement.gov.gr και από τις 05/02/2021 προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτήν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη διεύθυνση (URL): www.amvrakikos.eu.
Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης
εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 7η Φεβρουαρίου 2021 (10 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών).
Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 17η Φεβρουαρίου
2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων
ορίζεται η 18η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών ορίζεται σε 10 μήνες.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων.
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Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό
των εξακοσίων πενήντα ευρώ (650,00 €). Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον κύριο
του έργου Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας (ΦΔΑΛ).
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.
Η
περίληψη
της
Διακήρυξης
αναρτήθηκε
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

στο

διαδίκτυο,

στον

ιστότοπο

Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί βάσει του πρότυπου τεύχους για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
υπηρεσιών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.
Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
γραφεία του ΦΔΑΛ και στο τηλέφωνο 26810 71919, φαξ 26810 42854, αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία κος. Ευστράτιος Φλούδας και κα. Κάλλια Σπάλα
Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού
κόλπου-Λευκάδας

Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος
Καθηγητής Παν/μίου Πατρών
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