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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529870-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Στρατηγικός σχεδιασμός διατήρησης δασών
2022/S 187-529870
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 6
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 10562
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Στεφανία Λαλογιάννη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppf_info@hraf.gr
Τηλέφωνο: +30 2103274400
Φαξ: +30 2103274449
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://hradf.com/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://hradf.com/
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://hradf.com/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: tender@hraf.gr
Ταχ. διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 6
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 10562
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Χρυσούλα Ραλλιά
Τηλέφωνο: +30 2103274400
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tender@hraf.gr
Φαξ: +30 2103274449
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.hradf.com

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με μοναδικό μέτοχο την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
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Άλλες δραστηριότητες: Οικονομικές Υπηρεσίες/Αξιοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90712200 Στρατηγικός σχεδιασμός διατήρησης δασών

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Το ΤΑΙΠΕΔ έχει οριστεί με το από 08-11-2021 Πρακτικό της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας ως φορέας ωρίμανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης
της σύμβασης για το Έργο «Υποέργο 1: Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης - Σχέδιο Προστασίας Δασών». Αντικείμενο
της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελετών από τους αναδόχους για την κατάρτιση Σχεδίων Αντιπυρικής
Προστασίας για τις περιοχές που προσδιορίζονται στην πρόσκληση. Σκοπός ενός σύγχρονου σχεδίου
αντιπυρικής προστασίας είναι η στοχευμένη ανάλυση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών σε μια
συγκεκριμένη περιοχή και στη συνέχεια, ο σχεδιασμός των κατάλληλων ενεργειών, δράσεων και έργων που
θα οδηγήσουν (άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα) στην καλύτερη προστασία των δασικών εν γένει εκτάσεων, και
κατά συνέπεια στη θωράκιση από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς των οικισμών, των κτιριακών, βιομηχανικών και
λοιπών εγκαταστάσεων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον αυτών.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 981 256.83 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 2
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Σχέδιο Προστασίας 01: Κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων
Αλεξανδρούπολης, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Πολυγύρου, Αρναίας και Κασσάνδρας
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71354100 Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης
77231300 Υπηρεσίες διαχείρισης δασών
77231900 Υπηρεσίες δασικού τομεακού σχεδιασμού
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
79930000 Ειδικές υπηρεσίες μελετών
77231000 Υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
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Τόπος παροχής των Υπηρεσιών είναι η έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562 Αθήνα), η έδρα των
Αναδόχων και όπου αλλού απαιτηθεί.
II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το προς ανάθεση Τμήμα Σχέδιο Προστασίας 01 (ΣΠ-01) αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την κατάρτιση
Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας στην περιοχή ευθύνης των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Θάσου,
Θεσσαλονίκης, Πολυγύρου, Αρναίας και Κασσάνδρας η οποία έχει ως σκοπό τις ακόλουθες ενέργειες:
-καταγραφή πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε κάθε περιοχή
-καταγραφή των διαθέσιμων υποδομών αντιπυρικής προστασίας
-εκτίμηση – αξιολόγηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κάθε περιοχή
-καθορισμό τόπου και χρονικής περιόδου ανά περιοχή με τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς
-παρουσίαση ενεργειών και δράσεων προς εφαρμογή σε κάθε περιοχή

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 063 662.78 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Εφόσον κατά την λήξη του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί το Έργο, το Ταμείο δύναται,
να συμφωνήσει την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το
Έργο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού Αναθέσεων του Ταμείου. Στο χρονικό αυτό
διάστημα δεν περιλαμβάνεται και ο χρόνος από την υποβολή της μελέτης/των μελετών.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEu (Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας) με κωδικό Δράσης 16849.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Σχέδιο Προστασίας 02: Κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων
Βόλου και Σκοπέλου
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71354100 Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης
77231300 Υπηρεσίες διαχείρισης δασών
77231900 Υπηρεσίες δασικού τομεακού σχεδιασμού
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79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
79930000 Ειδικές υπηρεσίες μελετών
77231000 Υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας
II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τόπος παροχής των Υπηρεσιών είναι η έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562 Αθήνα), η έδρα των
Αναδόχων και όπου αλλού απαιτηθεί.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το προς ανάθεση Τμήμα Σχέδιο Προστασίας 02 (ΣΠ-02) αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την κατάρτιση
Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Βόλου και Σκοπέλου η οποία έχει ως
σκοπό τις ακόλουθες ενέργειες:
-καταγραφή πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε κάθε περιοχή
-καταγραφή των διαθέσιμων υποδομών αντιπυρικής προστασίας
-εκτίμηση – αξιολόγηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κάθε περιοχή
-καθορισμό τόπου και χρονικής περιόδου ανά περιοχή με τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς
-παρουσίαση ενεργειών και δράσεων προς εφαρμογή σε κάθε περιοχή

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 304 278.02 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Εφόσον κατά την λήξη του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί το Έργο, το Ταμείο δύναται,
να συμφωνήσει την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το
Έργο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού Αναθέσεων του Ταμείου. Στο χρονικό αυτό
διάστημα δεν περιλαμβάνεται και ο χρόνος από την υποβολή της μελέτης/των μελετών.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEu (Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας) με κωδικό Δράσης 16849.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
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Σχέδιο Προστασίας 03: Κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων
Αταλάντης, Χαλκίδας, Λίμνης, Ιστιαίας, Αλιβερίου και Θηβών
Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71354100 Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης
77231300 Υπηρεσίες διαχείρισης δασών
77231900 Υπηρεσίες δασικού τομεακού σχεδιασμού
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
79930000 Ειδικές υπηρεσίες μελετών
77231000 Υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τόπος παροχής των Υπηρεσιών είναι η έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562 Αθήνα), η έδρα των
Αναδόχων και όπου αλλού απαιτηθεί.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το προς ανάθεση Τμήμα Σχέδιο Προστασίας 03 (ΣΠ-03) αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την κατάρτιση
Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αταλάντης, Χαλκίδας, Λίμνης, Ιστιαίας,
Αλιβερίου και Θηβών, η οποία έχει ως σκοπό τις ακόλουθες ενέργειες:
-καταγραφή πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε κάθε περιοχή
-καταγραφή των διαθέσιμων υποδομών αντιπυρικής προστασίας
-εκτίμηση – αξιολόγηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κάθε περιοχή
-καθορισμό τόπου και χρονικής περιόδου ανά περιοχή με τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς
-παρουσίαση ενεργειών και δράσεων προς εφαρμογή σε κάθε περιοχή

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 099 033.47 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Εφόσον κατά την λήξη του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί το Έργο, το Ταμείο δύναται,
να συμφωνήσει την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το
Έργο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού Αναθέσεων του Ταμείου. Στο χρονικό αυτό
διάστημα δεν περιλαμβάνεται και ο χρόνος από την υποβολή της μελέτης/των μελετών.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
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Ταυτότητα του έργου:
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEu (Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας) με κωδικό Δράσης 16849.
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Σχέδιο Προστασίας 04: Κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Διευθύνσεων
Δασών Κέρκυρας και Ζακύνθου και των Δασαρχείων Πατρών, Αιγίου, Πύργου, Αμαλιάδας και Ολυμπίας
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71354100 Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης
77231300 Υπηρεσίες διαχείρισης δασών
77231900 Υπηρεσίες δασικού τομεακού σχεδιασμού
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
79930000 Ειδικές υπηρεσίες μελετών
77231000 Υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τόπος παροχής των Υπηρεσιών είναι η έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562 Αθήνα), η έδρα των
Αναδόχων και όπου αλλού απαιτηθεί.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το προς ανάθεση Τμήμα Σχέδιο Προστασίας 04 (ΣΠ-04) αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την κατάρτιση
Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Διευθύνσεων Δασών Κέρκυρας και Ζακύνθου και
των Δασαρχείων Πατρών, Αιγίου, Πύργου, Αμαλιάδας και Ολυμπίας, η οποία έχει ως σκοπό τις ακόλουθες
ενέργειες:
-καταγραφή πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε κάθε περιοχή
-καταγραφή των διαθέσιμων υποδομών αντιπυρικής προστασίας
-εκτίμηση – αξιολόγηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κάθε περιοχή
-καθορισμό τόπου και χρονικής περιόδου ανά περιοχή με τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς
-παρουσίαση ενεργειών και δράσεων προς εφαρμογή σε κάθε περιοχή

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 057 860.29 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Εφόσον κατά την λήξη του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί το Έργο, το Ταμείο δύναται,
να συμφωνήσει την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το
Έργο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού Αναθέσεων του Ταμείου. Στο χρονικό αυτό
διάστημα δεν περιλαμβάνεται και ο χρόνος από την υποβολή της μελέτης/των μελετών.
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II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEu (Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας) με κωδικό Δράσης 16849.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Σχέδιο Προστασίας 05: Κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων
Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, Καλαμάτας και Σπάρτης και της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71354100 Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης
77231300 Υπηρεσίες διαχείρισης δασών
77231900 Υπηρεσίες δασικού τομεακού σχεδιασμού
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
79930000 Ειδικές υπηρεσίες μελετών
77231000 Υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τόπος παροχής των Υπηρεσιών είναι η έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562 Αθήνα), η έδρα των
Αναδόχων και όπου αλλού απαιτηθεί.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το προς ανάθεση Τμήμα Σχέδιο Προστασίας 05 (ΣΠ-05) αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την κατάρτιση
Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, Καλαμάτας
και Σπάρτης και της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας, η οποία έχει ως σκοπό τις ακόλουθες ενέργειες:
-καταγραφή πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε κάθε περιοχή
-καταγραφή των διαθέσιμων υποδομών αντιπυρικής προστασίας
-εκτίμηση – αξιολόγηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κάθε περιοχή
-καθορισμό τόπου και χρονικής περιόδου ανά περιοχή με τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς
-παρουσίαση ενεργειών και δράσεων προς εφαρμογή σε κάθε περιοχή

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 226 529.98 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Εφόσον κατά την λήξη του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί το Έργο, το Ταμείο δύναται,
να συμφωνήσει την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το
Έργο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού Αναθέσεων του Ταμείου. Στο χρονικό αυτό
διάστημα δεν περιλαμβάνεται και ο χρόνος από την υποβολή της μελέτης/των μελετών.
II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEu (Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας) με κωδικό Δράσης 16849.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Σχέδιο Προστασίας 06: Κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων
Πεντέλης, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Πάρνηθας, Μεγάρων, Πειραιώς και Πόρου
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71354100 Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης
77231300 Υπηρεσίες διαχείρισης δασών
77231900 Υπηρεσίες δασικού τομεακού σχεδιασμού
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
79930000 Ειδικές υπηρεσίες μελετών
77231000 Υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τόπος παροχής των Υπηρεσιών είναι η έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562 Αθήνα), η έδρα των
Αναδόχων και όπου αλλού απαιτηθεί.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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Το προς ανάθεση Τμήμα Σχέδιο Προστασίας 06 (ΣΠ-06) αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την κατάρτιση
Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Πεντέλης, Καπανδριτίου, Λαυρίου,
Πάρνηθας, Μεγάρων, Πειραιώς και Πόρου, η οποία έχει ως σκοπό τις ακόλουθες ενέργειες:
-καταγραφή πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε κάθε περιοχή
-καταγραφή των διαθέσιμων υποδομών αντιπυρικής προστασίας
-εκτίμηση – αξιολόγηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κάθε περιοχή
-καθορισμό τόπου και χρονικής περιόδου ανά περιοχή με τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς
-παρουσίαση ενεργειών και δράσεων προς εφαρμογή σε κάθε περιοχή
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 724 547.02 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Εφόσον κατά την λήξη του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί το Έργο, το Ταμείο δύναται,
να συμφωνήσει την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το
Έργο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού Αναθέσεων του Ταμείου. Στο χρονικό αυτό
διάστημα δεν περιλαμβάνεται και ο χρόνος από την υποβολή της μελέτης/των μελετών.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEu (Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας) με κωδικό Δράσης 16849.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Σχέδιο Προστασίας 07: Κατάρτιση Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης της Διεύθυνσης
Δασών Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου και Δωδεκανήσου
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71354100 Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης
77231300 Υπηρεσίες διαχείρισης δασών
77231900 Υπηρεσίες δασικού τομεακού σχεδιασμού
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
79930000 Ειδικές υπηρεσίες μελετών
77231000 Υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας
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II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τόπος παροχής των Υπηρεσιών είναι η έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562 Αθήνα), η έδρα των
Αναδόχων και όπου αλλού απαιτηθεί.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το προς ανάθεση Τμήμα Σχέδιο Προστασίας 07 (ΣΠ-07) αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την κατάρτιση
Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας σε περιοχές ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου,
Λασιθίου και Δωδεκανήσου, η οποία έχει ως σκοπό τις ακόλουθες ενέργειες:
-καταγραφή πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε κάθε περιοχή
-καταγραφή των διαθέσιμων υποδομών αντιπυρικής προστασίας
-εκτίμηση – αξιολόγηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κάθε περιοχή
-καθορισμό τόπου και χρονικής περιόδου ανά περιοχή με τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς
-παρουσίαση ενεργειών και δράσεων προς εφαρμογή σε κάθε περιοχή

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 505 345.28 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Εφόσον κατά την λήξη του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί το Έργο, το Ταμείο δύναται,
να συμφωνήσει την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το
Έργο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού Αναθέσεων του Ταμείου. Στο χρονικό αυτό
διάστημα δεν περιλαμβάνεται και ο χρόνος από την υποβολή της μελέτης/των μελετών.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEu (Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας) με κωδικό Δράσης 16849.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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Οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Μελετητών
ή Γραφείων Μελετών, ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις, στην κατηγορία 24 (δασικές μελέτες).
Οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή (κράτος - μέλος της ΕΕ ή/και άλλη χώρα) απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους, για ανάλογη κατηγορία μελετών
και, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Δασολόγους με πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής ή Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημιακής
κατεύθυνσης).

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24 καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/10/2022
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/11/2022
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Τοπική ώρα: 15:00
Τόπος:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ: Καραγιώργη Σερβίας 6, ΤΚ 10562, Αθήνα.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η αποσφράγιση των φακέλων Α, Β και Γ και η αξιολόγησή τους γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας
και Αξιολόγησης του ΤΑΙΠΕΔ.
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) - πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη (Αττική)
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί
ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη του ΤΑΙΠΕΔ κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής
ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία
Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) - πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. του ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, με αποστολή
της προσφυγής μέσω email στην Αρχή (στη διεύθυνση proedros@aepp-procurement.gr ). Μετά την ρητή ή
σιωπηρή απόρριψη από την Αρχή έχει δικαίωμα άσκησης αίτησης αναστολής- ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών κατά το άρθρο 372 ν. 4412/2016.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) - πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη (Αττική)
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
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