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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Προμήθειας «Υπόδηση και
ένδυση εργασίας προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» της
πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για Δράσεις
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5032966 και
Κωδικό πράξης ΣΑ: 2020ΣΕ27510000
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Έχοντας υπόψη:












το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις”,
το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
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το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11969/30-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΚΧ46ΜΤΛΡ-Χ7Α)
Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για
Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5032966 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»20142020,
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7571/23-01-2020 Απόφαση ΥΠ.ΑΝ&ΕΠ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης
Ετησίων Προγραμμάτων περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020,
στη ΣΑΕ 275/1 του έργου με κωδικό έργου 2020ΣΕ27510000 (ΑΔΑ: Ψ96Ξ46ΜΤΛΡ-ΡΜΩ).
την υπ’ αριθμ. 47423/15-11-2005 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τον Κανονισμό Οικονομικής
Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (ΦΕΚ 1708/Β/06-12-2005), όπως
ισχύει.
την υπ’ αριθμ.47508/15-11-2005 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τον Κανονισμό Λειτουργίας του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (ΦΕΚ 1708/Β/06-122005), όπως ισχύει.
την υπ’ αριθμ.47500/15-11-2005 απόφαση για τον Κανονισμό για την Εκτέλεση Έργων, για την
Ανάθεση, Παρακολούθηση και Παραλαβή Μελετών και Υπηρεσιών, την Προμήθεια, Παράδοση και
Παραλαβή Αγαθών, Υλικών και Προϊόντων και για τη Σύναψη και Εκτέλεση των Σχετικών Συμβάσεων
του Φορέα Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (ΦΕΚ 1708/Β/06-12-2005), όπως ισχύει.
την υπ’ αριθμ. 33921/12-10-2010 (ΦΕΚ 339/ΥΟΔΔ/19-10-2010) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., με
την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 3231/26-01-2010 (ΦΕΚ 24/ΥΟΔΔ/28-01-2010) απόφαση του
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για τη συγκρότηση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και
ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ η κ. Τσιτσώνη Θέκλα του Κίμωνα, όπως ισχύει.
την υπ’ αριθμ. 33921/12-10-2010 (ΦΕΚ 339/ΥΟΔΔ/19-10-2010) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για τη
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και των
τροποποιήσεων αυτής [(Υ.Α. (ΦΕΚ 227/ΥΟΔΔ/19-07-2011), (ΦΕΚ 353/ΥΟΔΔ/17-10-2011), (ΦΕΚ
392/ΥΟΔΔ/20-07-2016)] και του άρθρου 11 του Ν.4519/2018 και της παρ. 2 του άρθρου 43 του
Ν.4685/2020 δυνάμει των οποίων παρατείνεται η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
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την με αριθμό 79.03/2020 Απόφαση της 79ης/02-10-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.



την με αριθμό 79.02/2020 Απόφαση της 79ης/02-10-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού σύμφωνα με την οποία συστάθηκε η αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού και η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής.

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες
προσφορές για την Προμήθεια «Υπόδηση και ένδυση εργασίας προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό
ΟΠΣ 5032966 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2020ΣΕ27510000, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση έως
και την 19η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:30μ.μ.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»
με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11969/30-12-2019 και έχει λάβει Κωδικό
ΟΠΣ 5032966. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Το συνολικό κόστος για την προμήθεια βαρύνει τις Πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου ΣΑ 2020ΣΕ27510000).
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τίτλος Πράξης

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για
Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων
Κωδικός ΟΠΣ Πράξης
5032966
Είδος Σύμβασης
Σύμβαση Προμήθειας
Χρονική διάρκεια
Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ξεκινά από την ημερομηνία
υλοποίησης
υπογραφής της σύμβασης και για 60 ημέρες
Κριτήριο κατακύρωσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
8.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
6.451,61€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)
Καταληκτική
ημερομηνία Ημερομηνία: 19/10/2020 Ημέρα: Δευτέρα
υποβολής προσφορών
Ώρα: 12:30 μμ
Τόπος διενέργειας
Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, Αμφίκλεια
Φθιώτιδας, Τ.Κ. 35002, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας &
αξιολόγησης διαγωνισμού
Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου 18300000-2 Ενδύματα
δημοσίων συμβάσεων (CPV)
18800000-7 Yποδήματα
18930000-7 Σάκοι και τσάντες
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Π.Δ.Ε. , ΣΑ Ε2751
Κωδ. ΣΑ 2020ΣΕ27510000
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από τις
πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ:
2020ΣΕ27510000
Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση,
σύμφωνα
με
την
κείμενη
νομοθεσία,
μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια Φθιώτιδας, Τ.Κ. 35002
Τηλ/Fax: 22340 23529
Email: info@parnassosnp.gr

1.Τεχνική Περιγραφή του αντικειμένου της Πρόσκλησης
Οι προδιαγραφές για τα υπό προμήθεια αντικείμενα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Είδος προμήθειας

Παπούτσια πεζοπορίας καλοκαιρινά

Ημι-μποτάκια (τύπου
ορειβασίας) χειμερινά

Σακίδιο πλάτης

Αναλυτικές προδιαγραφές
Χρώμα:
Μαύρο, καφέ, γκρι
Ποιότητα:
Παπούτσια 100% αδιάβροχα, συνθετικά, από υλικό που αναπνέει με
αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και υψηλή ικανότητα απορρόφησης του ιδρώτα.
Επιτρέπει τη διαπνοή, με ανατομική, αντικραδασμική και αντιολισθητική σόλα
(τύπου vibram), ελαφρύ και εύκαμπτο.
Σχέδιο:
Παπούτσια συνθετικά, τρακτερωτά, ορειβατικού τύπου, με κορδόνια.
Μέγεθος:
σε μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες του προσωπικού ΦΔ ΕΔΠ.
Χρώμα:
Μαύρο, καφέ, γκρι
Ποιότητα:
Ημί-μποτάκια 100% αδιάβροχα, συνθετικά, από υλικό που αναπνέει με
αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και υψηλή ικανότητα απορρόφησης του ιδρώτα.
Επιτρέπει τη διαπνοή, με ανατομική, αντικραδασμική και αντιολισθητική σόλα
(τύπου vibram), με ενίσχυση αστραγάλων, ελαφρύ και εύκαμπτο.
Σχέδιο:
Μποτάκια δερμάτινα τρακτερωτά, ορειβατικού τύπου, με κορδόνια.
Μέγεθος:
σε μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες του προσωπικού ΦΔ ΕΔΠ.
Χρώμα:
Μαύρο
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Σακίδιο πλάτης
εργασίας πεδίου με
θήκη νερού

Παντελόνι εργασίας

Παντελόνι εργασίας
καλοκαιρινό

Μπλούζα εργασίας
χειμερινή
μακρυμάνικη

Ποιότητα:
Σακίδιο πλάτης έως 30LT για μονοήμερες επισκέψεις στο πεδίο.
Ευρύχωρο, ανθεκτικό με πολλές τσέπες για όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για
το περπάτημα στο βουνό. Μαλακό πίσω πλαίσιο για άνεση στην πλάτη και
πολλαπλά συστήματα ρύθμισης για τέλεια εφαρμογή στο σώμα. Με
περιφερειακούς ιμάντες, εξαιρετικής αντοχής, ρυθμιζόμενο.
Εκτύπωση:
Το λογότυπο του ΦΔ ΕΔΠ και τα σήματα χρηματοδότησης σε αυτοκόλλητη βάση
Velcro (Σκρατς) με τις διαστάσεις του θα δοθούν από τον ΦΔ ΕΔΠ.
Χρώμα:
Μαύρο
Ποιότητα:
Σακίδιο πλάτης αδιάβροχο έως 25LT για μονοήμερες επισκέψεις στο πεδίο.
Ευρύχωρο, ανθεκτικό με πολλές τσέπες για όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για
το περπάτημα στο βουνό. Μαλακό πίσω πλαίσιο για άνεση στην πλάτη και
πολλαπλά συστήματα ρύθμισης για τέλεια εφαρμογή στο σώμα. Με
περιφερειακούς ιμάντες, εξαιρετικής αντοχής, ρυθμιζόμενο. Με αδιάβροχο
κάλυμμα.
Εκτύπωση:
Το λογότυπο του ΦΔ ΕΔΠ και τα σήματα χρηματοδότησης σε αυτοκόλλητη βάση
Velcro (Σκρατς) με τις διαστάσεις του θα δοθούν από τον ΦΔ ΕΔΠ.
Χρώμα:
Μαύρο
Ποιότητα – ύφασμα:
Καμπαρτίνα σε ύφανση 2/1, 65 % Βαμβάκι, 35% Πολυεστέρας, με επεξεργασία
mercerize και permasize (μηδενικό μπάσιμο), διαπνέων για ευκολία στο
στέγνωμα και ελαστικό για ευκολία κινήσεων. Κερωμένο, ανθεκτικό στο νερό,
αντιανεμικό, με δείκτη προστασία από τον ήλιο, εξαιρετικής αντοχής, με
προστασία από τα κουνούπια.
Σχέδιο:
Παντελόνι πλήρους μήκους αντρικό και γυναικείο, με δυο λοξές εξωτερικές
μπροστινές τσέπες, ενισχυμένο γαζί στερέωσης πλαϊνών ραφών και καβάλου, με
δύο έξτρα μπροστινές τσέπες (κλείσιμο με καπάκι, με φερμουάρ και κουμπί).
Μέγεθος:
σε μεγέθη S έως 2XL. (ο αριθμός του κάθε μεγέθους θα δοθεί από τον ΦΔ ΕΔΠ).
Χρώμα:
χακί
Ποιότητα – ύφασμα:
ύφασμα καμπαρτίνας βαμβάκι ριπ με περιεκτικότητα polyester, ανεξίτηλο, να
επιτρέπει τη διαπνοή, μερικώς ελαστικό για ευκολία κινήσεων.
Σχέδιο:
Παντελόνι πλήρους μήκους αντρικό και γυναικείο, με ζωνάκι ή λάστιχο
περιμετρικά της περιφέρειας της μέσης, δυο λοξές μπροστινές τσέπες, τριπλό γαζί
στερέωσης πλαϊνών ραφών και καβάλου. Με πλαϊνές τσέπες με καπάκι με
κλείσιμο με κουμπί, με επιπρόσθετη ενίσχυση γόνατου.
Μέγεθος:
σε μεγέθη S έως 2XL. (ο αριθμός του κάθε μεγέθους θα δοθεί από τον ΦΔ ΕΔΠ).
Χρώμα:
Μαύρο
Ποιότητα – ύφασμα:
Μπλούζα χειμερινή, μακρύ μανίκι, με γιακά και κουμπάκια, βαμβακερή 100%
άριστης ποιότητας.
Σχέδιο:
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Ζακέτα εργασίας
χειμερινή
μακρυμάνικη

Μπλούζα εργασίας
καλοκαιρινή
κοντομάνικη

Μπλούζα εργασίας
καλοκαιρινή
κοντομάνικη

Μπουφάν χειμερινό
εργασίας

τύπου Φούτερ.
Εκτύπωση:
Το λογότυπο του ΦΔ ΕΔΠ και τα σήματα χρηματοδότησης σε αυτοκόλλητη βάση
Velcro (Σκρατς) με τις διαστάσεις που θα δοθούν από τον ΦΔ ΕΔΠ
Μέγεθος:
σε μεγέθη S έως XL. (ο αριθμός του κάθε μεγέθους θα δοθεί από τον ΦΔ ΕΔΠ).
Χρώμα:
Μαύρο
Ποιότητα – ύφασμα:
Fleece ύφασμα με δυνατότητα γρήγορου στεγνώματος
Σχέδιο:
Ορατό κεντρικό μπροστινό φερμουάρ, δύο τσέπες για τα χέρια με φερμουάρ ασφαλείας, ρυθμιζόμενο ελαστικό κορδόνι στο στρίφωμα
Εκτύπωση:
Το λογότυπο του ΦΔ ΕΔΠ και τα σήματα χρηματοδότησης σε αυτοκόλλητη βάση
Velcro (Σκρατς) με τις διαστάσεις του θα δοθούν από τον ΦΔ ΕΔΠ.
Μέγεθος:
σε μεγέθη S έως XL. (ο αριθμός του κάθε μεγέθους θα δοθεί από τον ΦΔ ΕΔΠ)
Χρώμα:
σε διάφορα χρώματα.
Ποιότητα – ύφασμα:
Μπλούζα καλοκαιρινή, κοντό μανίκι, με γιακά και κουμπάκια, βαμβακερή 100%
άριστης ποιότητας.
Σχέδιο:
τύπου T-shirt.
Εκτύπωση:
Το λογότυπο του ΦΔ ΕΔΠ και τα σήματα χρηματοδότησης σε αυτοκόλλητη βάση
Velcro (Σκρατς) με τις διαστάσεις του θα δοθούν από τον ΦΔ ΕΔΠ.
Μέγεθος:
σε μεγέθη S έως 2XL. (ο αριθμός του κάθε μεγέθους θα δοθεί από τον ΦΔ ΕΔΠ).
Χρώμα:
σε διάφορα χρώματα.
Ποιότητα – ύφασμα:
Μπλούζα καλοκαιρινή, κοντό μανίκι, με γιακά και κουμπάκια, βαμβακερή 100%
άριστης ποιότητας.
Σχέδιο:
τύπου Polo.
Εκτύπωση:
Το λογότυπο του ΦΔ ΕΔΠ και τα σήματα χρηματοδότησης σε αυτοκόλλητη βάση
Velcro (Σκρατς) με τις διαστάσεις του θα δοθούν από τον ΦΔ ΕΔΠ.
Μέγεθος:
σε μεγέθη S έως 2XL. (ο αριθμός του κάθε μεγέθους θα δοθεί από τον ΦΔ ΕΔΠ).
Χρώμα:
μαύρο
Ποιότητα – ύφασμα:
Μπουφάν αδιάβροχο, αντιανεμικό, διαπνέον, με αποσπόμενη επένδυση fleece
(polartech), με προστασία από το κρύο και τον αέρα, με ύφασμα: μεμβρανη στο
εξωτερικό 10.000mm αδιαβροχοποίηση, 10.000mm διαπνοή. Πολυεστέρας,
Σχέδιο:
τύπου παρκά, με δυο πλαϊνές τσέπες με πτερύγιο και κούμπωμα, μια δεξιά
εξωτερική τσέπη στο στήθος με πτερύγιο και κούμπωμα, μια εσωτερική τσέπη
εγγράφων, με αποσπωμένη κουκούλα, χωρίς λάστιχο στο τελείωμα και στα
μανίκια, με μαλακή και εσωτερική επένδυση στο γιακά, μανσέτες ρεγκλάν με
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Καπέλο εργασίας
καλοκαιρινό

Σκούφος χειμερινός

velcro ρυθμιζόμενο, μπροστινό κούμπωμα με αδιάβροχο φερμουάρ σε όλο το
μήκος και επιπρόσθετο διπλό πτερύγιο, ρύθμιση με velcro στο τελείωμα του
στριφώματος όπως και στο μανίκι.
Εκτύπωση:
Το λογότυπο του ΦΔ ΕΔΠ και τα σήματα χρηματοδότησης με τις διαστάσεις του
θα δοθούν από τον ΦΔ ΕΔΠ. σε στάμπα στην κουκούλα.
Μέγεθος:
σε μεγέθη S έως XL. (ο αριθμός του κάθε μεγέθους θα δοθεί από τον ΦΔΕΔΠ) .
Χρώμα:
μπεζ, καφέ
Ποιότητα – ύφασμα:
πλατύγυρο καπέλο καλοκαιρινό, με αντηλιακή προστασία, ελαφρύ και δροσερό,
κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό ώστε να αναπνέει, να ανακλά τον ήλιο και
να παραμένει δροσερό. Με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Με
ρύθμιση μεγέθους και εφαρμογής με λάστιχο και με αποσπώμενο κορδόνι κάτω
από το πηγούνι.
Σχέδιο:
πλατύγυρο
Μέγεθος:
σε μεγέθη S έως 2XL. (ο αριθμός του κάθε μεγέθους θα δοθεί από τον ΦΔ ΕΔΠ).
Χρώμα:
μαύρο
Ποιότητα – ύφασμα:
Ακρυλικό / 100% Πολυέστερ microfleece / 100% Πολυέστερ , με θερμική
αντανάκλαση
Εκτύπωση:
Το λογότυπο του ΦΔ ΕΔΠ σε στάμπα με τις διαστάσεις του θα δοθεί από τον ΦΔ
ΕΔΠ
Σχέδιο: BEANIE
Μέγεθος:
σε μεγέθη S έως 2XL. (ο αριθμός του κάθε μεγέθους θα δοθεί από τον ΦΔ ΕΔΠ).

7

7

7

2. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα
Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 60
ημέρες.
Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης &
Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/16, η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο
εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Με το ως άνω πρακτικό η Επιτροπή Παρακολούθησης &
Παραλαβής εισηγείται και την οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και
τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της υπογραφείσας σύμβασης.
Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου και σύμφωνη
γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.
3. Προϋπολογισμός
Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις παραπάνω προμήθειες ανέρχεται στο ποσό των 6.451,61€ (έξι
χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
ήτοι στο ποσό των 8.000,00€ (οκτώ χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί
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από τον προϋπολογισμό του Υποέργου 1 «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για
Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032966,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 20142020 και θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2020ΣΕ27510000. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Συνοχής.
4. Τρόπος πληρωμής
Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή από την
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του συνόλου της προμήθειας.
Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του
έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.
Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι
εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν:





Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών από την αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής.
Τιμολόγιο του Αναδόχου.
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που λαμβάνει η
Αναθέτουσα Αρχή από άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή
δεν θα καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της, πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης και
την καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια Αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή.
5. Τόπος παράδοσης
Τα υπό προμήθεια αντικείμενα θα παραδοθούν στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας, ΤΚ 35002.
Τα έξοδα μεταφοράς της προμήθειας θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον προμηθευτή.
6. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάθεση προμήθειας
Η ανάθεση της προμήθειας κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την προσφορά με το
χαμηλότερο συνολικό κόστος (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής).
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν υπόψη τους ότι τα υπό προμήθεια αντικείμενα πρέπει να
είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς ελαττώματα.
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Όλα τα υπό προμήθεια αντικείμενα θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες
εμπορικής ονομασίας επώνυμου προμηθευτή με καλές κριτικές στο χώρο δραστηριότητάς του, καθώς και
όλα όσα καθορίζονται από σχετικά πρότυπα και νομοθεσία. Επιπλέον, θα είναι δόκιμα, σύγχρονα,
καινούργια, άριστης ποιότητας, α΄ διαλογής.
7. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο,
προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
λόγους του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016.
8. Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Κατάρτιση και Περιεχόμενο Προσφορών
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφ. 1 της παρούσας Πρόσκλησης,
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
α) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ως ακολούθως:


σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής
Ταυτότητας), καθώς και αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ασκούμενη από αυτό
δραστηριότητα [πχ πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή
άλλης αρμόδιας αρχής (πχ φορολογικής) του κράτους εγκατάστασης]
 σε περίπτωση νομικού προσώπου: πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Επιπλέον, τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης (όπως δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ κωδικοποιημένα
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
 Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο
Υπόδειγμα του Παραρτήματος I της παρούσας.
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γ) Οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα IΙ της
παρούσης). Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένες από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση.
Επισημαίνεται ότι:
1. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα του
Παραρτήματος ΙΙ της Παρούσης.
2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ.
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό
της παρούσας Πρόσκλησης.
9. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Σφραγισμένο Φάκελο.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου
και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣ
«ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Τ.Κ. 35002, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 616/09-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΠΟΔΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς 19-10-2020, 12:30 μ.μ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω
Διεύθυνση. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον η
ημερομηνία της απόδειξης από τα ΕΛΤΑ ή του δελτίου αποστολής του courier είναι πριν την ως άνω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται γραπτή ενημέρωση (με
email στη διεύθυνση info@parnassosnp.gr) του Φορέα Διαχείρισης για την ημέρα αποστολής της
προσφοράς και να επισυνάπτεται το σχετικό αντίγραφο του δελτίου αποστολής. Σε περίπτωση που δε
γίνει γραπτή ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης για την αποστολή της προσφοράς, η προσφορά θα
γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η παραλαβή της από το Φορέα Διαχείρισης γίνει πριν από την ως άνω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται
παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποστολείς τους
χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
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10. Διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού.
11. Κατακύρωση ανάθεσης
Μετά την αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας &
Αξιολόγησης Διαγωνισμού και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο απαιτείται η
υποβολή των ελάχιστων υποχρεωτικών δικαιολογητικών βάσει του Ν. 4412/2016 (απόσπασμα ποινικού
μητρώου του προσφέροντος ή σε περίπτωση νομικού προσώπου όλων των μελών του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του προσφέροντος).
Συνημμένα: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπεύθυνη Δήλωση.
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σχέδιο Σύμβασης

Για το Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Θέκλα Τσιτσώνη
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