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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 10/2/2014
Αριθ. Πρωτ.: 184

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια
Εξοπλισμού Φύλαξης»
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 171398/12.09.2011 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων
για την ένταξη της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – “Αειφόρος ανάπτυξη
και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία –
Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ), 2007-2013.
3. Την τροποποίηση της αριθ.33921/12-10-2010 απόφ. ΥΠΕΚΑ «Συγκρότηση ΔΣ του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (ΥΟΔΔ ΦΕΚ 339/19-10-2010), όπως
ισχύει, (απόφ.ΥΠΕΚΑ 26775/2011, ΦΕΚ 227/19-7-2011).
4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού και τον Κανονισμό
Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
(ΦΕΚ 1707 & 1708 / 06.12.2005).
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 173274/ 07.11.2011, προέγκριση της υλοποίησης με ίδια μέσα
του Υποέργου 1, της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ.
6. Την υπ’ αριθμ. 256/28.11.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού, για την έγκριση της υλοποίησης με Ίδια Μέσα (Αυτεπιστασία) του
Υποέργου 1, της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού».
7. Το υπ’ αριθμ. 183/10-2-2014, 26o πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για τη σύσταση Επιτροπής
Διενέργειας-Αξιολόγησης και την ανακοίνωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την ‘Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης’.
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Καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσης, ενδιαφέρον συνοδευμένο από τεχνική – οικονομική προσφορά
για την προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης, μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων διακοσίων
εξήντα ευρώ (8.260,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από της πιστώσεις του έργου
2011ΣΕ07580119 «Επιχορήγηση του ΦΔΕΔ Παρνασσού για Προστασία και Διατήρηση
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» της ΣΑΕ 075/8/2011, στο πλαίσιο
υλοποίησης του Υποέργου 1, της πράξης “Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού” που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 5 –
“Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας” του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.
Ο κάθε προσφέρων οφείλει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
Τα είδη και οι ποσότητες του εξοπλισμού που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού καθώς και οι προδιαγραφές που θα πρέπει κατ’
ελάχιστο να τηρούνται περιγράφονται παρακάτω:
Είδος προμήθειας
Διοφθάλμιο κυάλι

Ποσότητα
(τμχ)
6

Διοφθάλμιο κυάλι

4

Ποσό
1.200,00

3.560,00

Αναλυτικές προδιαγραφές
- Μεγέθυνση: ≥10x
- Διάμετρος: ≤50mm
- Αδιάβροχα
- Κατηγορία: Nature
Να περιλαμβάνονται:
- Εγγύηση ≥ 2ετίας
- Θήκη μεταφοράς
- καπάκια φακών, καθαριστικά φακών και
λουράκι ανάρτησης
- Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά
- Μεγέθυνση: ≥10x
- Διάμετρος αντικειμενικού φακού: ≥32mm
- Απόσταση θέασης στα 1000m: ≥60m
- Διάμετρος προσοφθάλμιου φακού: 3,1mm
- Σχετική φωτεινότητα: 7
- Απόσταση κοντινής εστίασης: ≤4m
- Απόσταση θέασης ματιού (eye relief): ≤20 mm
- Βάρος: ≤800gr
- Αδιάβροχα
Να περιλαμβάνονται:
- Εγγύηση ≥ 5ετίας
- Θήκη μεταφοράς
- Γόμωση συσκευής με άζωτο
- καπάκια φακών, καθαριστικά φακών και
λουράκι ανάρτησης
- Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά
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Είδος προμήθειας
Τηλεσκόπιο

Ποσότητα
(τμχ)
1

Ποσό
3.500,00

Αναλυτικές προδιαγραφές
- Αντικειμενικός φακός ≥80mm
- Φακοί από γυαλί χαμηλής διασποράς
(ελάχιστης διάθλασης)
- Φακοί και πρίσματα με πολλαπλές αντιανακλαστικές επιστρώσεις (πολλαπλής
επίστρωσης)
- Αδιάβροχο (μέχρι 2 m για 5 λεπτά) και
αντιθαμβωτικό με στεγανοποιητικούς
δακτυλίους O και αέριο άζωτο
- Εξάρτημα προσαρμογής για φωτογραφική
μηχανή ιδίου κατασκευαστή
- Ενσωματωμένο κάλυμμα φακού
Να περιλαμβάνονται:
- Προσοφθάλμιος φακός μεγέθυνσης ≥50x &
≤75x
- Τρίποδο ελαφρού & ανθεκτικού μετάλλου
- Εγγύηση ≥2ετίας
- Θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης
- Καθαριστικά φακών και λουράκι ανάρτησης
- Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά

ΣΥΝΟΛΑ

11

8.260,00

Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής και ποιοτικής άποψης προσφορά.
Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να βρίσκεται σε άμεση συνεργασία σε όλη την
διάρκεια υλοποίησης του έργου με το Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα δίνει την τελική
έγκριση για την πραγματοποίηση των επιμέρους προμηθειών.
1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επί ποινή αποκλεισμού):
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία συνοδεύεται από οικονομική προσφορά του
ενδιαφερόμενου.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
4. Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων της προσφοράς με συνημμένες μπροσούρες ή
φωτογραφίες και τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με την
τεχνική - οικονομική τους προσφορά και τα λοιπά δικαιολογητικά μέχρι την Δευτέρα,
24.2.2014 και ώρα 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορές (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως, στην ακόλουθη
διεύθυνση:
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Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, 35 002 Αμφίκλεια, Φθιώτιδα
υπόψη κας Κούσουλα Ασπασίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22340 23529 (Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) Αμφίκλειας).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής και με απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στο Φορέα
μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε
υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Φορέα εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι
Προσφορές θα επιστρέφονται. Επίσης, εναλλακτικές προσφορές γίνονται δεκτές ως προς
τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού. Μετά την κατάθεση της
προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών
στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Ανάθεσης.
Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο προσφορά.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ευρώ και θα αναγράφεται αναλυτικά η προσφερόμενη
τιμή χωρίς φόρους και ξεχωριστά οι προσαυξήσεις και οι τιμές των φόρων όπως αυτά θα
βαρύνουν την προσφορά.
Η ισχύς των προσφορών θα είναι ένας (1) μήνας μετά την παραπάνω καταληκτική
ημερομηνία υποβολής.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την επίσημη
ιστοσελίδα (www.parnassosnp.gr) του Φορέα Διαχείρισης και στο Διαύγεια, όπου θα
βρίσκεται αναρτημένη για δέκα πέντε (15) ημέρες.
Προθεσμία υλοποίησης προμήθειας: ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει µε επιταγή η οποία θα εκδοθεί στο όνομά του βάσει
των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής
ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση
µη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.).
Μεταξύ του Φορέα και του προσφέροντα που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση εντός
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, που θα
καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
Αν περάσει η προθεσμία που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου,
κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, ο
Φορέας αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης σε επόμενο προσφερόμενο.
Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θέκλα Τσιτσώνη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

<<Στοιχεία Αιτούντος>>
Τόπος, Ημερομηνία
Προς:
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
35 002 Αμφίκλεια, Φθιώτιδα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΗΣ/ΤΟΥ………………………………………………………………………….
για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης».
Σας καταθέτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης με
προσφερόμενη τιμή <<ολογράφως>> ευρώ (#.###,## €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των
λοιπών νόμιμων κρατήσεων και σύμφωνα με την κάτωθι αναλυτική περιγραφή:
<<περιγραφή, η οποία θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις απαιτούμενες προδιαγραφές της
πρόσκλησης>>
Επίσης, σας συνυποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
3. Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων της προσφοράς με συνημμένες μπροσούρες

ή φωτογραφίες και τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού
Δηλώνω ότι αποδέχομαι και θα συμμορφωθώ με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
Ο Αιτών
(Υπογραφή-Σφραγίδα)

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης

