
 

 

 
 

 

 

  

 

 

Αρ. Πρωτ.: 73/ 29 – 01 – 2020 
 

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού 
«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού 

και λοιπού εξοπλισμού 
του Κέντρου Ενημέρωσης» 

 
Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του 
εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης», προϋπολογισμού 108.000 € με 
Φ.Π.Α. 24%. 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου  
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενη από το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
φορέας της Γενικής Κυβέρνησης 
Οδός: Τ.Κ. Δαδιάς, Δήμος Σουφλίου, Νομός Έβρου 
Τ.Κ. 68400 
Τηλ.: 25540 32202, 
Fax: 25540 32248 
E – mail: info@dadia-np.gr, 
Ιστοσελίδα: www.dadia-np.gr 
Κωδικός NUTS: EL511 
Πληροφορίες: Γρ. Προέδρου 
Τηλ.: 25540 32202 
Fax: 25540 32248 
E – mail: info@dadia-np.gr 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη 
διεύθυνση διαδικτύου www.dadia-np.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 
εγγράφων της διακήρυξης από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου κατά τις ώρες 9.00 – 14.00, Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός ημέρες αργιών. 
 
3. Κωδικοί CPV: 

τμήμα 1: 44191000, 39113300, 37520000,, 39157000, 39151100, 35261000, 39154000, 39120000, 
45212312, 22900000, 79822500 

τμήμα 2: 30230000, 30231300, 30231320, 30233152, 31500000, 31710000, 32342100, 32342412, 
32351000, 51610000 

τμήμα 3: 31500000, 51110000 

 

4. Κωδικός NUTS III κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας / εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL511 
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5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

Τμήμα 1: «Υπηρεσίες αναβάθμισης του Κέντρου Ενημέρωσης» περιλαμβάνει προμήθεια υλικών σχετικών 
με την κατασκευή και εγκατάσταση αντικειμένων σχετικών με την αναβάθμιση του ενημερωτικού υλικού 
του Κέντρου Ενημέρωσης, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη διακήρυξη του έργου, τα οποία θα 
μεταφερθούν από τον ανάδοχο του έργου και θα εγκατασταθούν στο κτίριο του Φορέα Διαχείρισης στις 
θέσεις που περιγράφονται στην διακήρυξη με τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης, προϋπολογισμού 
100.000 € (80.645,16 € καθαρό ποσό, 19.354,84 € ΦΠΑ 24%). 

Τμήμα 2: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης», 
περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στην 
διακήρυξη του έργου, ο οποίος θα μεταφερθεί από τον ανάδοχο του έργου, θα εγκατασταθεί και θα 
παραμετροποιηθεί στο κτίριο του Φορέα Διαχείρισης στις θέσεις που περιγράφονται στην διακήρυξη με 
τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης, προϋπολογισμού 8.000 € (6.451,61 € καθαρό ποσό, 1.548,39 € ΦΠΑ 
24%). 

 

6. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το τμήμα 1 ή το τμήμα 2 του έργου ή 
και για τα 2 τμήματα. 

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας / εκτέλεσης υπηρεσίας: Τμήμα 1: 4 μήνες, Τμήμα 2: 2 μήνες. 

8. α) Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

i. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά η νομικά 
πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 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 Παραρτήματος Ι της ως άνω 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. 

ii. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

iii. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  

β) Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412 / 2016 και το άρθρο 2.2.3 της 
διακήρυξης. 

γ) Κριτήρια επιλογής: σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 της διακήρυξης 

δ) Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες). Κατά τους όρους της παρ. 1 α) 
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του άρθρου 72 του Ν. 4412 / 2016 εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσό που 
αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/ων (χωρίς 
Φ.Π.Α.). Πιο συγκεκριμένα, το ποσό της απαιτούμενης εγγυητικής ανά τμήμα φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

 

Αριθμός / όνομα τμήματος Αξία τμήματος χωρίς ΦΠΑ Εγγυητική συμμετοχής για το 
τμήμα (2%) 

Τμήμα 1: «Υπηρεσίες αναβάθμισης του 
Κέντρου Ενημέρωσης» 

80.645,16 1.612,90 

Τμήμα 2: «Προμήθεια και τοποθέτηση 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου 
Ενημέρωσης» 

6.451,61 129,03 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: η σύμβαση περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 

Αριθμός / όνομα τμήματος Αξία τμήματος χωρίς ΦΠΑ Αξία τμήματος με ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 1: «Υπηρεσίες αναβάθμισης του 
Κέντρου Ενημέρωσης» 

80.645,16 100.000,00 

Τμήμα 2: «Προμήθεια και τοποθέτηση 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου 
Ενημέρωσης» 

6.451,61 8.000,00 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το τμήμα 1, για το τμήμα 2, για το τμήμα 3 ή και για τα 3 
τμήματα. 

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 2.3 

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gr.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την 17/12/2019 
ημέρα Τρίτη. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 30 – 01 – 2019 και η ώρα έναρξης η 8.00 π.μ. 
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 04 – 03 – 2019 και η ώρα λήξης 14.00 μ.μ. Μετά τη λήξη 
της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιων της 
Επιτροπής διαγωνισμού. 
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12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες 

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

14. Χρηματοδότηση: Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Interreg V – A «Ελλάδα – Βουλγαρία», και το έργο με τίτλο: «COMMON CROSS – BORDER POLICIES FOR 
FORESTRY PROTECTION/FORPRO» (κωδ. MIS 2017ΕΠ23160003). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου.  

 

15. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας 
αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412 / 2016, και το υπ’ αριθμ. 39 
Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) (ΦΕΚ 64/τ.Α/04-05-2017) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» και το άρθρο 3.4. 

 

16. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί Δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με το Ν. 2513 / 1997 (Α’ 139) 

 

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα παραρτήματα της, καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
στη διεύθυνση (URL) : www.dadia-np.gr στην διαδρομή : NEA / Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 85585. 

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.dadia-np.gr, 
δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπου σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Έβρου. 
Επίσης, αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 
 
 

Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τμήμα Περιβάλλοντος 
Ιονίου Πανεπιστημίου 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS POIRAZIDIS
Ημερομηνία: 2020.01.29 11:03:22 EET
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