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Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
                           

Πληροφ.: Παναγιώτα Πορτάλιου
e-mail: p.portaliou@necca.gov.gr 
Τηλ.: 2524022231

            
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τροφής πέντε (5) σκύλων 
ειδικευμένων στην ανεύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων σε πέντε Μονάδες Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.4685/2020 (A 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α 143), όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (A 147) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25 ΕΕ)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/03-08-2020 (ΥΟΔΔ 581) Απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα:  «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29-09-2021 (ΥΟΔΔ 832) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας
6. Την υπ’ αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/07-09-2021 (Β 4180) Απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 
92)
7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11-10-2021 (Β 4768) Απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών για την «Έγκριση του Οργανισμού του 
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)»
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2927/13-08-2021 Απόφαση Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του 
«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 119)
9. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216/22-03-2021 (Β 1328) Απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής 
Διαχείρισης και Προμηθειών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία 
«Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)
10. Tην υπ’ αριθμ.   πρωτ. 59/17-09-2020 απόφαση του ΔΣ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί ορισμού του κ. 
Κωνσταντίνου Τριάντη (Δ/ντος Συμβούλου Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ως διατάκτη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑ: 
Ω0ΥΦ46ΜΑΖΤ-2Υ2)
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11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3033/23-08-2021 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ανάθεσης προσωρινών 
καθηκόντων Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και αναπληρωτή του (ΑΔΑ: ΨΟ9146ΜΑΖΤ-
ΟΝΕ)
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3621/06-04-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Επιλογή Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: Ρ36Ν46ΜΑΤΖ-29Φ)
13. Την υπ’ αριθ. 5658/02-05-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ανάθεσης καθηκόντων 
Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) και ορισμού αναπληρωτή της στον Οργανισμό 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και αναπληρωτή του (ΑΔΑ: 
6ΕΣ946ΜΑΖΤ-ΘΞΡ)
14. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/9239/207/02-02-2022 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος κι 
ενέργειας για την «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Οργανισμού 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)»(ΑΔΑ: 69Ω04653Π8-Η6Τ)
15. Την υπ’ αριθμ. 1859/10-03-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης 1ης Τροποποίησης 
Προϋπολογισμού ΟΦΥΠΕΚΑ έτους 2022 (ΑΔΑ: 9ΗΑΥ46ΜΑΤΖ-9Σ6)
16. Τη με αρ. πρωτ.2843/29-03-2022 Απόφαση της 2ης τροποποίησης του του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: 609Τ46ΜΑΖΤ-3ΒΧ)
17. Τη με αρ. πρωτ. 4425/15-04-2022 ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης 3ης Τροποποίησης 
Προϋπολογισμού ΟΦΥΠΕΚΑ έτους 2022 (ΑΔΑ: ΩΧΞΕ46ΜΑΖΤ-Ι68)
18. Την υπ’ αριθ. 5657/02-05-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί 4ης Τροποποίησης 
Προϋπολογισμού Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έτους 2022 (ΑΔΑ: ΨΕΦΛ46ΜΑΖΤ-Κ9Ρ)
19. Την υπ’ αριθ. 7498/23-05-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί 5ης Τροποποίησης 
Προϋπολογισμού Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έτους 2022 (ΑΔΑ: 6Ξ9Φ46ΜΑΖΤ-Σ2Ε)
20. Το 6708/12-05-2022 πρωτογενές αίτημα του Γενικού Διευθυντή του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑΜ: 
22REQ010557431)
21. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7618/24-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 
22REQ010609044, ΑΔΑ: 6ΓΤ346ΜΑΖΤ-ΖΟΩ)
22. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Οργανισμού 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) Λογαριασμός Λογιστικού σχεδίου 64, 
για το έτος 2022.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην 
προμήθεια τροφής πέντε (5) σκύλων ειδικευμένων στην ανεύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων 
σε πέντε Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης:

Αντικείμενο Πρόσκλησης Προμήθεια τροφής πέντε (5) σκύλων ειδικευμένων στην 
ανεύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων σε πέντε Μονάδες 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Κοινό λεξιλόγιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV)

157130000-Τροφές για κατοικίδια ζώα
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Προϋπολογισμός: Προϋπολογισθείσα δαπάνη έως του ποσού των επτά χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (7.500,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εννέα χιλιάδων 
τριακοσίων ευρώ (9.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα υποβολής 
προσφορών:

31 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Χρόνος ισχύος 
προσφορών:

Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.

1. Περιγραφή του Αντικειμένου 

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια τροφής συνολικής ποσότητας μέχρι επτακοσίων 
κιλών (700kg), της εταιρείας ROYAL CANIN/ Medium Puppy σε συσκευασίες των 15kg. Η ανωτέρω 
ποσότητα θα καταμεριστεί κατ’ εκτίμηση σε 20kg τροφής ανά μήνα και ανά σκύλο. Η προμήθεια 
αφορά στην κάλυψη της ανάγκης διατροφής πέντε σκύλων ειδικευμένων στην ανεύρεση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων στις εξής πέντε Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: 

• ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΔΑΔΙΑΣ (Έδρα Αλεξανδρούπολη/ 
Περιοχή Σουφλί)

• ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (Έδρα/ Περιοχή Ιωάννινα)

• ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Έδρα/ Περιοχή Αιτωλικό)

• ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (Έδρα Λιτόχωρο /Περιοχή Κατερίνη)

• ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Έδρα Καλαμπάκα/Περιοχή 
Βόλος)

        

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αποστολή/παράδοση στα παραπάνω σημεία διαμονής και 
φιλοξενίας των σκύλων. Η παράδοση της τροφής θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες 
κάθε σκύλου, κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο της τοπικής ΜΔΠΠ ή τον χειριστή του 
σκύλου. 

Η ποσότητα της προμήθειας θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες των σκύλων, σε καμία όμως 
περίπτωση δεν θα υπερβεί τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας σε ευρώ.

Η αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία λήξης των τροφών θα πρέπει να απέχει χρονικά 
τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της εκάστοτε παράδοσης.

Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί τα προς προμήθεια είδη σε συνθήκες που να εξασφαλίζουν την 
ποιότητά τους, ώστε να διασφαλίζεται η ευζωία των σκύλων. 

Ομοίως, ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει ότι η μεταφορά και παράδοση της τροφής θα γίνεται 
με τρόπο και σε χρόνο που δεν θα αλλοιώνει την ποιότητά της. Τα έξοδα συσκευασίας του 
προϊόντος, κατάλληλης μεταφοράς και παράδοσης στους χώρους που θα υποδειχτούν, βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 

2. Χρόνος -Τρόπος παράδοσης και παραλαβής

Η παράδοση των ως άνω προϊόντων θα γίνει τμηματικά, όπως περιγράφεται παραπάνω, μέχρι τις 
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31-12-2022.
Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της 
αντίστοιχης ΜΔΠΠ, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κάθε παράδοση. Η 
Επιτροπή συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
   Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των επτά χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (7.500,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.300,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

  H χρηματοδότηση της ως άνω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό 
2022 του ΟΦΥΠΕΚΑ (Απόφαση ανάληψης με αριθ. πρωτ. 7618/24-05-2022, με α/α 230 στο βιβλίο 
εγκρίσεων και πληρωμών της υπηρεσίας:  Λ.Ε.: 64, ΑΔΑΜ: 22REQ010609044, ΑΔΑ: 6ΓΤ346ΜΑΖΤ-
ΖΟΩ)

4.Τρόπος πληρωμής

Ο Ανάδοχος δύναται να λάβει το 100% του συμβατικού τιμήματος τμηματικά ή για το σύνολο  του 
έργου, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος 
θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων.

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες 
για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από 
επιγενόμενη αιτία.  Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και πάσης 
φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, 
καθώς και κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, όπως ενδεικτικά:
 α) κράτηση ύψους 0,07%, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και 
β) κράτηση ύψους 0,06%, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 
Επί των κρατήσεων υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ 
ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
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Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής.

6. Κατάρτιση και Υποβολή  Προσφοράς

6.1. Η Προσφορά θα υποβληθεί με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 
και εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή. 
Η Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
pr@necca.gov.gr, έως τις 31 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς) με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια τροφής  πέντε (5) σκύλων 
ειδικευμένων στην ανεύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων σε πέντε Μονάδες Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.», αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της 
παρούσας πρόσκλησης.

     Η Προσφορά συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ της 
παρούσας), η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που η  Προσφορά 
υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και 
δεν θα αξιολογηθεί.

6.2.Περιεχόμενο φακέλου Προσφοράς
    Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι της παρούσας).
Σε περίπτωση ανάθεσης του έργου, κατόπιν ενημέρωσης από την Αναθέτουσα μετά την 
αξιολόγηση της προσφοράς, ο προσωρινός ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα προσκομίσει πριν την 
απόφαση ανάθεσης:  
i. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του 
οικονομικού φορέα
ii. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) στους οποίους καταβάλλει εισφορές ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική 
ενημερότητα) σε ισχύ
iii. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
iv. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλιας χρεοκοπίας  και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
ανάθεσης του έργου.
Τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 
4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
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γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Τα ως άνω δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας σε περίπτωση 
ανάθεσης του έργου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr. 

β)  Οικονομική Προσφορά (σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσας)
 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και στρογγυλοποιείται αριθμητικώς στα 
δύο δεκαδικά ψηφία.
 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ 24%.
 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 
 Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζεται.
 Η προσφορά θα κατατεθεί για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης.
 Η συνολική προσφορά του υποψηφίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό 
προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης.

7.Χρόνος ισχύος προσφοράς

  Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.

  Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.

8.Απόρριψη προσφοράς

  Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
  Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας     
Πρόσκλησης.
 Προσφορά υπό αίρεση.
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της. 
 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) ημέρες.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, 
      όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
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 Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της προμήθειας.

9.Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

10.Ανάθεση έργου - Υπογραφή συμφωνητικού
Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης του έργου, ο 
προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν ενημέρωσής του από την αναθέτουσα αρχή, θα πρέπει να 
αποστείλει εντός δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ενότητα 6.2.α της 
παρούσας. Ο Ανάδοχος μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης σε αυτόν και στην 
περίπτωση υπογραφής σύμβασης, οφείλει εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών να 
προσέλθει στα γραφεία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., Μεσογείων 207, Αθήνα, προκειμένου να υπογράψει το 
σχετικό συμφωνητικό.

11. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης

Η παράδοση των ως προς προμήθεια αγαθών θα γίνει τμηματικά, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 1 της παρούσας Πρόσκλησης, μέχρι τις 31-12-2022.

12. Παροχή Διευκρινίσεων

Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους και το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης 
παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., αρμόδια υπάλληλος κ. Παναγιώτα 
Πορτάλιου, τηλ: 2524022231

 13.Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης, με την 
προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών.
Πριν από την πληρωμή, ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και 
την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών/δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση , σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

14. Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
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Η παρούσα αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
    του  Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

 Κωνσταντίνος Τριάντης

Συνημμένα: 
- Υπόδειγμα Ι
- Υπόδειγμα ΙΙ
- Υπόδειγμα ΙΙΙ
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                                                                                   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι (ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας …………………………………………………..  εφόσον πρόκειται για 
εταιρεία)
1. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών όπως 
περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. ………………………………………..ΑΔΑΜ: ……………………) Πρόσκληση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
2. Δεν έχω διαπράξει αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς. 
3. Έχω εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην 
Ελλάδα (ή/και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος), ήτοι <αναφορά σε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό.>, μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς.
4. Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και 
δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση. 
5. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 
αναβολή ή ακύρωση/ματαίωση της ανάθεσης.
6. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι ακριβή 
και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ημερομηνία:     .. ../…./ 2022

Ο – Η Δηλών/ούσα

                                                                (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον   ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα ……/……/2022
ΠΡΟΣ:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια τροφής  πέντε (5) σκύλων ειδικευμένων στην 
ανεύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων σε πέντε Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.»
Επωνυμία Εταιρείας :

ΑΦΜ/ΔΟΥ:

Διεύθυνση Έδρας:

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

 E- mail:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω Πρόσκληση και 
δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους αυτής.

Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Είδος/Ποσότητα Αξία 
χωρίς 
ΦΠΑ(€)

Αξία  
ΦΠΑ 

24% (€)

Συνολική Αξία με ΦΠΑ 24%

Προμήθεια τροφής πέντε (5) σκύλων 
ειδικευμένων στην ανεύρεση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων σε 
πέντε Μονάδες Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α./700kg

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ολογράφως

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως

ΣΧΟΛΙΑ:

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
                                                                                                       Για τον προσφέροντα

    Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                                                             (Υπογραφή Σφραγίδα-Ημερομηνία)   
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