
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο  Φορέας  Διαχείρισης  Λίμνης  Κερκίνης,  που  εδρεύει  στο  Κέντρο  Πληροφόρησης  Υγροτόπου 
Κερκίνης, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης(-εων) υπηρεσιών με 
αντικείμενο:

Τμήμα 1: Υπηρεσίες λογιστή – προϋπολογισμού 32.000€ (με ΦΠΑ)
Τμήμα 2: Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή – προϋπολογισμού 33.000€ (με ΦΠΑ)
Τμήμα 3: Υπηρεσίες καθαρισμού – προϋπολογισμού 33.000€ (με ΦΠΑ)

στα πλαίσια του έργου  «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης» το 
οποίο έχει ενταχθεί  στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013, στον 
ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ  ΣΤΗΝ  ΠΚΜ,  που 
συγχρηματοδοτείται  κατά  80% από  το  ΕΤΠΑ  και  κατά  20% από  Εθνικούς  Πόρους, στα  πλαίσια 
υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 
(START-UP)».  Οι  δαπάνες  των υπηρεσιών βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων,  και  
συγκεκριµένα τη ΣΑΕΠ0088 με κωδικό Πράξης ΣΑ 2010ΕΠ00880034 της ΠΚΜ .

Οι υπηρεσίες αφορούν την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης.
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος κάθε Τμήματος. Εναλλακτικές προσφορές δεν 
γίνονται δεκτές. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της 
σύμβασης  έως  και  το  τέλος  του  Προγράμματος  ΕΣΠΑ 2007-2013,  δηλ.  τις  31.12.2015.  Κριτήριο  
κατακύρωσης  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή.  Τόπος  παροχής  των  Υπηρεσιών  ορίζεται  το  Κέντρο 
Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης στην Κερκίνη.

Δικαίωµα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε  άλλο  κράτος  μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕΕ)  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ)  ή  σε  τρίτες  χώρες που έχουν υπογράψει  τη  Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκοσμίου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  Νόμο  2513/1997,  και  παρέχουν 
υπηρεσίες όπως παρακάτω:
Για τους συμμετέχοντες στο Τμήμα 1: Παροχή λογιστικών υπηρεσιών για βιβλία Γ κατηγορίας. Για τους 
συμμετέχοντες  στο Τμήμα 2:   Παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή.  Για  τους  συμμετέχοντες στο 
Τμήμα 3: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού.
Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η τριετής εμπειρία.

Για  το  τμήμα  1  «Υπηρεσίες  Λογιστή»  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  έχει  άδεια  λογιστή 
φοροτεχνικού  Α’  τάξης  βάσει  των διατάξεων του  Π.Δ.  340/1998 ενώ για  το  τμήμα 2  «Υπηρεσίες 
ορκωτού λογιστή»,  ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών και να έχει λάβει τη σχετική άδεια νόμιμων ελεγκτών (Π.Δ. 226/92, Ν. 3693/2008).

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τη χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητα για την 
Εκτέλεση του Έργου. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Υποψηφίου Αναδόχου για το σύνολο των 
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων θα πρέπει να υπερβαίνει το 200% του προϋπολογισμού 
του  υπό  ανάθεση  τμήματος.  Σε  περίπτωση  που  ο  Υποψήφιος  Ανάδοχος  δραστηριοποιείται  για 
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών 
για  όσες  διαχειριστικές  χρήσεις  δραστηριοποιείται,  θα  πρέπει  να  αντιστοιχεί  στο  200%  του  υπό 
ανάθεση τμήματος. Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να αποδείξει τη χρηματοοικονομική του επάρκεια 
με την προσκόμιση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας.
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων ή/και κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. Κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό 
είτε μεμονωμένα, είτε σε μία μόνο ένωση εταιρειών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ),  ανέρχεται  σε  79.674,80€ -  εβδομήντα εννέα  χιλιάδες 
εξακόσια  εβδομήντα  τέσσερα  ευρώ  και  ογδόντα  λεπτά,  (98.000,00€  με  ΦΠΑ 23%).  Αναλυτικά  ο 
προϋπολογισμός κάθε τμήματος (χωρίς ΦΠΑ) είναι: για το Τμήμα 1: 26.016,26€ (32.000,00€ με ΦΠΑ 
23%),  για  το  Τμήμα  2:  26.829,27€  (33.000,00€  με  ΦΠΑ  23%)  και  για  το  Τμήμα  3:  26.829,27€ 
(33.000,00€ με ΦΠΑ 23%). Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Οι γενικοί και ειδικοί  
όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Προκήρυξης.

Η παραλαβή του τεύχους της Διακήρυξης θα γίνεται  από το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, 
Κερκίνη 620 55 Κάτω Πορόια, τηλ 2327028004, φαξ 2327028005 μέχρι 7 (επτά) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kerkini.gr.

Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των προσφορών ορίζεται  η  8/6/2011 ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 
14:00  στα  γραφεία  του  Φορέα  Διαχείρισης  Λίμνης  Κερκίνης,  Κερκίνη,  620  55  Κάτω  Πορόια. 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 9/6/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στον ίδιο 
τόπο. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, 
δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει παρουσία των προσφερόντων ή των εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη 
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής  
προϋπολογισθείσας δαπάνης  με Φ.Π.Α. του Τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, δηλαδή, 
για  το  Τμήμα 1:  χίλια  εξακόσια  ευρώ (1.600,00€),  για  το  Τμήμα 2:  χίλια  εξακόσια πενήντα  ευρώ 
(1.650,00€) και για το Τμήμα 3: χίλια εξακόσια πενήντα ευρώ (1.650,00€).

Κερκίνη 2 Μαΐου 2011
Για το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γεωπόνος

http://www.kerkini.gr/

