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Θεσσαλονίκη, 08/05/2020 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα περιβαλλοντικής χημείας 

 

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ), στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής 

Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου 

"Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας 

(Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"»  που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020 και έχοντας υπόψη: 

- Την με αρ. πρωτ. οικ. 10911/19.9.2016 (ΑΔΑ: Ω79Η4653Ο7-Θ3Ξ) Απόφαση 

ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - 

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία 

εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 

2000/60/ΕΚ)"» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και τις με αρ. πρωτ. οικ. 15866/20.12.2016 (ΑΔΑ: 

ΨΠΕΨ4653Ο7-Ι9Μ), οικ.4946/20.6.2018 (ΑΔΑ: 60ΑΡ465ΧΙ8-ΒΟ4) και 4756/23.05.2019 

(ΑΔΑ: 9ΥΔΧ465ΧΙ8-ΣΓ6) τροποποιήσεις αυτής, 

- Την απόφαση του ΔΣ του ιδρύματος με αριθμό 758/03.02.2020 θέμα  1ο για την 

εκτέλεση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Δειγματοληψίες, αναλύσεις και υποστηρικτικές 

δράσεις» της πράξης 

- Το από 06/05/2020 Εσωτερικό σημείωμα  

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑΜ: 20PROC006674570 2020-05-08 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 
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ενδιαφέρεται για την επιλογή αναδόχου για τη σύμβαση «Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών σε θέματα περιβαλλοντικής χημείας». 

Οι υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) 73000000-2.  

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από το νομικό πλαίσιο που διέπει την 

Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι το Π. Δ/γμα της 19.9.2002 (Β’ 1220). Συμπληρωματικά ισχύουν 

οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας του ν. 4412/2016 (Α' 147). 

 

Οι ειδικές απαιτήσεις περιγράφονται στο Παράρτημα. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες. Με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι 

το 50% αυτής. 

 

Η αξία των υπηρεσιών ανέρχεται κατά μέγιστο σε 20.000 €, αφαιρουμένων του ΦΕΕ, των 

τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου και των λοιπών νομίμων 

κρατήσεων, πλέον τυχόν ΦΠΑ. Το παραπάνω ποσό αφορά το σύνολο των δαπανών που 

απαιτούνται για την άρτια παροχή των υπηρεσιών.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανόμενων των ακόλουθων 

κρατήσεων:  

•    0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) επί της 

αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 

3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).  

• 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) επί 

της αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων επιβαρυνόμενη με τέλος 

χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.). 

Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

παρακρατήσεις επί του καθαρού ποσού. 

 

Οι πληρωμές στον Ανάδοχο θα γίνονται τμηματικά σε φάσεις, καθεμιά από τις οποίες 

αντιστοιχεί σε παροχή του 10 % των υπηρεσιών.  

Προσφορές δικαιούνται να υποβάλλουν: 

α) φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή στην 

Ελβετία, 

β) νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της ΕΕ, του 

ΕΟΧ ή της Ελβετίας και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του 

ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, 

γ) ενώσεις των ως άνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά. 

Σε περίπτωση που προσφέρων είναι ένωση περισσότερων οικονομικών φορέων με την 

υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
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ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Αποκλείεται από τη διαδικασία όποιος εμπίπτει στους ακόλουθους λόγους 

αποκλεισμού: 

1) εάν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα των περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016. 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι 

η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση. 

2) εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στη χώρα εγκατάστασής του (εάν είναι διαφορετική από την Ελλάδα). Η εκπλήρωση 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση 

του προσφέροντος σύμφωνα με το Ν. 4387/2016 για τον ΕΦΚΑ. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των 

κάτωθι κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  80% 

Κ2 

Βαθμολογία της οικονομικής προσφορά (ΣΟΠ) 

υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

ΣΟΠ=Χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή / 

Προσφερθείσα τιμή προσφέροντα*100  

20% 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                           

100% 
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Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς θα κυμαίνεται μεταξύ 100 (ελάχιστο) και 150 

(μέγιστο). 

 

Η προσφορά θα υποβληθεί σε ψηφιακή μορφή με τη μορφή ενιαίου αρχείου pdf 

επισυναπτόμενου σε ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο θα αποσταλεί στη διεύθυνση 

ekby@ekby.gr. Στο θέμα του αρχείου θα αναγράφεται: «Προσφορά για Υπηρεσίες 

παροχής συμβουλών σε θέματα περιβαλλοντικής χημείας». Στο σώμα του μηνύματος θα 

αναγράφεται: «Το συνημμένο να ανοιχθεί από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών». 

 

Ο φάκελος προσφοράς θα αποτελείται από την τεχνική προσφορά (τεχνική έκθεση) και 

την οικονομική προσφορά. Οι προσφορές θα υπογράφονται ψηφιακά ή θα 

συνοδεύονται από ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση περί της δέσμευσης του οικονομικού 

φορέα για το περιεχόμενό τους (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-

kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses). 

Στην τεχνική προσφορά θα περιέχονται: α) Αναλυτική περιγραφή του τρόπου παροχής 

των υπηρεσιών και β) αναφορά στην ομάδα έργου και ειδικότερα στον επιστήμονα 

χημικό που θα παράσχει τις υπηρεσίες με στοιχεία που να τεκμηριώνουν την 

καταλληλότητά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος (βιογραφικό, 

βεβαιώσεις, κλπ). 

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το προσφερόμενο τίμημα σε ευρώ (ποσό χωρίς 

ΦΠΑ, ΦΠΑ που αναλογεί, σύνολο με ΦΠΑ). Προσφορές άνω του προϋπολογισμού της 

σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση ισχύος της προσφοράς, οι 

προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την 

παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 6 μήνες από την υποβολή 

τους. 

 

Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 

25/05/2020 και ώρα 10:00. 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο οικονομικός φορέας που θα έχει υποβάλει την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα κληθεί  να υποβάλει: 

 

1) Δικαιολογητικά σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, για τα νομικά πρόσωπα. 

2) Υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της Παρ. 1 του 

Άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 

νομίμου εκπροσώπου. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
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διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά 

(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-

exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses). 

3) Φορολογική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή έγγραφο 

δεσμευτικού διακανονισμού οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της, 

σε ψηφιακή μορφή. 

4) Ασφαλιστική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου), για όλους τους 

εργαζόμενους και εργοδότες της επιχείρησης ή έγγραφο δεσμευτικού διακανονισμού 

οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της, σε ψηφιακή μορφή. 

 

Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση για τους λόγους και με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο 127 του Ν. 4412/2016. 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας / πληροφορίες: 

Κεμιτζόγλου Δήμητρα (τηλ.: 2310 473320, εσωτ. 141, φαξ: 2310 471795, e-mail: 

dimitra@ekby.gr) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Αντικείμενο: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα περιβαλλοντικής χημείας  

 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται προς το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων του ΕΚΒΥ, στις 

εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά 145 62, μία ή 

δύο φορές εβδομαδιαίως, κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό του εργαστηρίου. 

 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από έναν επιστήμονα χημικό με εξειδίκευση στην 

περιβαλλοντική χημεία, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω σπουδών και εμπειρίας, η 

οποία θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 έτη σε αντικείμενα συναφή με την παρούσα. 

 

Περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστο: 

 Παρακολούθηση ελέγχου της ποιότητας των δοκιμών προσδιορισμού ολικού 

φωσφόρου, κατιόντων και ανιόντων 

 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων προσδιορισμού ολικού φωσφόρου, κατιόντων και 

ανιόντων 

 Επικύρωση και επαλήθευση μεθόδων προσδιορισμού ανιόντων, κατιόντων και 

ολικού φωσφόρου 

 Ανάπτυξη νέων μεθόδων προσδιορισμού παραμέτρων επιφανειακών υδάτων 

(ΤΝ, BOD5, αναλυτική μέθοδος για νιτρικά ιόντα) 

 Παροχή συμβουλευτικών κατευθύνσεων στους αναλυτές αναφορικά με θέματα 

περιβαλλοντικής χημείας με σκοπό τη βέλτιστη εκτέλεση των δοκιμών 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας αναλυτικών οργάνων που χρησιμοποιούνται στις 

δοκιμές, εντοπισμός και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων  

 Έλεγχος εργαστηριακών πρακτικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές 17025 

 

Συνολικός μέγιστος ανθρωποχρόνος παροχής υπηρεσιών: 1.000 ώρες 

Συνολική μέγιστη αμοιβή: 20.000 ευρώ (1.000 ώρες Χ 20 ευρώ/ώρα) 

 

Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης των υπηρεσιών, που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου 

των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα συντάσσει έκθεση πεπραγμένων. 

 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή της έκθεσης πεπραγμένων 

από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΒΥ. 


