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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αργοστόλι, 24.09.2013
Αρ. Πρωτ.: 590

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια υλικού
προβολής του Φορέα”.
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, λαμβάνοντας υπόψη:
1.

Tις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Περί προμηθειών του Δημοσίου
τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”,

2.

τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) “Περί Δημοσίου Λογιστικού και
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους”,

3.

τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 “Περί Κρατικών Προμηθειών” (Α΄ 199),

4.

τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) “Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”,

5.

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) “Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)”,

6.

τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (Α΄ 230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που
διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ
64/Α/2007),

7.

τον Κανονισμό Λειτουργίας, Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 975/Β/13.07.2005),

8.

τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 65/Β/21.01.2005),

9.

τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και
παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή
υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 999/Β/18.07.2005),
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10. Την με αριθμ. 16/09.04.2013 Απόφαση της 2ης/2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, με την οποία αποφασίστηκε η
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προς το Πράσινο Ταμείο,
11. Την με αριθμ. 53.1/04.09.2013 απόφαση της Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα “Ένταξη έργων στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2013» - Άξονας Προτεραιότητας 1: Στήριξη
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» και έγκριση
χρηματοδότησης τους από πιστώσεις έτους 2013” με το οποίο εγκρίνεται η
χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, με το συνολικό
ποσό των 35.998,50 €,
12. την με αριθμ. 15/26.08.2013 Απόφαση της 4ης/2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, με την οποία ορίζεται η Επιτροπή
Αξιολόγησης Προσφορών για την εν λόγω Προμήθεια,
ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια
υλικού προβολής του Φορέα”, με απευθείας ανάθεση. Η Προμήθεια θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος
«Φυσικό Περιβάλλον 2013», Άξονας Προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προμήθειας δεν θα υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες
πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (6.587,50 €),
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων, καθώς
και του κόστους μεταφοράς και παράδοσης της Προμήθειας στην έδρα της υπηρεσίας
μας. Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσφορών θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς Προσφορά.
Οι προδιαγραφές που θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να τηρούνται, δίδονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
ανακοίνωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) μαζί με την οικονομική τους
προσφορά και τα λοιπά δικαιολογητικά σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη:
Για την επιλογή Αναδόχου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
“Προμήθεια υλικού προβολής του Φορέα”,
μέχρι την Τρίτη, 01.10.2013 και ώρα 12 το μεσημέρι στην έδρα της υπηρεσίας μας:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπ’ όψιν κας
Ελένης Κουμαριώτη.
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Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μας 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 στην υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση
οι Προσφορές θα επιστρέφονται. Επίσης, εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται
αποδεκτές.
Ισχύς Προσφορών: Τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες μετά την παραπάνω
καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, κ.λπ.) ως πρωτότυπα ή ως
επικυρωμένα αντίγραφα ή συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το
άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2690/1999 (επικύρωση αντιγράφων) & με το άρθρο 16 του Ν.
3345/2005, όπως ισχύει.
Ελάχιστες Ποιοτικές Προδιαγραφές Προμήθειας: βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Προθεσμία υλοποίησης Προμήθειας: Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από
την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα, εμφανίζεται από σήμερα στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην
υπηρεσία
μας,
στο
πλαίσιο
εφαρμογής
της
“ΔΙ@ΥΓΕΙΑΣ”
(http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou) και στην ιστοσελίδα του Φορέα
(http://www.foreasainou.gr).
Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχονται από την Υπηρεσία μας (κ.
Ελένη Κουμαριώτη, Τηλ./Fax: 26710-29258, E-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Γεωργία Καμάρη
Ομότ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
Ελάχιστες Απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας
Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με τα ακόλουθα
είδη:

Α/Α
1

Είδος-Περιγραφή
Ανδρικά μακό
κοντομάνικα Τ-shirt
ανοικτού χρώματος (π.χ.
λευκό ή ανοικτό πράσινο)

2

Γυναικεία μακό
κοντομάνικο Τ-shirt
ανοικτού χρώματος (π.χ.
λευκό ή ανοικτό πράσινο)

3

Καπέλο τύπου τζόκεϊ
ανοικτού χρώματος (λευκό
ή ανοικτό πράσινο)

4

Τσάντα πάνινη σε λευκό
χρώμα

5

Τσάντα χάρτινη

Προδιαγραφές
Σύνθεση: βαμβακερό, τουλάχιστον σε
ποσοστό 95%.
Κάθε μπλουζάκι θα φέρει στο στέρνο το
σήμα του Φορέα εκτυπωμένο σε
διαστάσεις 24 x 11,5 cm. Επίσης θα φέρει
έγχρωμη
εκτύπωση
στην
πλάτη,
διαστάσεων 20 x 29 cm. Τέλος σε θέση
που θα υποδειχθεί από το Φορέα θα φέρει
ευδιάκριτα το έγχρωμο λογότυπο του
Φορέα
χρηματοδότησης
(Πράσινο
Ταμείο).
Σύνθεση: βαμβακερό, τουλάχιστον σε
ποσοστό 95%.
Κάθε μπλουζάκι θα φέρει στο στέρνο το
σήμα του Φορέα εκτυπωμένο σε
διαστάσεις 24 x 11,5 cm. Επίσης θα φέρει
έγχρωμη
εκτύπωση
στην
πλάτη,
διαστάσεων 20 x 29 cm. Τέλος σε θέση
που θα υποδειχθεί από το Φορέα θα φέρει
ευδιάκριτα το έγχρωμο λογότυπο του
Φορέα
χρηματοδότησης
(Πράσινο
Ταμείο).
Σύνθεση: βαμβακερό, τουλάχιστον σε
ποσοστό 95%.
Θα φέρει εκτυπωμένο το σήμα του Φορέα
στη μετωπίδα, διαστάσεων 7,7 x 3,7 cm
τετραχρωμία και οπισθοπλαγίως θα φέρει
ευδιάκριτα το λογότυπο του Φορέα
χρηματοδότησης (Πράσινο Ταμείο).
Τσάντα πάνινη, η οποία θα φέρει
τυπωμένο το σήμα του Φορέα στην
μπροστινή πλευρά και έγχρωμη εκτύπωση
πίσω, με τετραχρωμία, διαστάσεων 24 x
11,5 cm και 20 x 29 cm, αντιστοίχως.
Επίσης, θα φέρει ευδιάκριτα το έγχρωμο
λογότυπο του Φορέα χρηματοδότησης
(Πράσινο Ταμείο).
Τσάντα χάρτινη, διαστάσεων 27,3 x 40 x
10 cm με εκτύπωση τετραχρωμία στην
μπροστινή και πίσω πλευρά σε χαρτί 170
γρ. Velvet με πλαστικοποίηση.

Ποσότητα
250 τεμ.

250 τεμ.

500 τεμ.

500 τεμ.

500 τεμ.

Τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να είναι ποιοτικά, ανθεκτικά και καλοραμμένα. Όσον
αφορά στα είδη ιματισμού (Α/Α 1 & 2 του ανωτέρω πίνακα), κατόπιν της
κατακύρωσης, ο Ανάδοχος θα αποστείλει δείγματα μεγεθών. Στη συνέχεια η
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Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει τις ποσότητες των επιλεγέντων μεγεθών για το κάθε ένα
είδος, τις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει. Τα μεγέθη θα πρέπει να
καλύπτουν ενδεικτικά το εύρος από Μικρό (S-Small) έως Πολύ Πολύ Μεγάλο (XXLExtra Extra Large).
Τα λογότυπα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και του Φορέα
Χρηματοδότησης (Πράσινο Ταμείο), καθώς και οι λοιπές έγχρωμες εκτυπώσεις που
θα τυπωθούν πάνω στα σχετικά είδη, θα δοθούν στον Ανάδοχο σε υψηλή ανάλυση
από την Αναθέτουσα Αρχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
<<Στοιχεία Αιτούντος>>
<<Πόλη,>> <<Ημ/νία>>
Προς:
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου
Τ.Θ. 222
28100 Αργοστόλι
Κεφαλονιά
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗΣ/ΤΟΥ………………………………………………………………………….
για την Προμήθεια με Τίτλο “ Προμήθεια υλικού προβολής του Φορέα ”.
Σας καταθέτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια υλικού προβολής του Φορέα”, με προσφερόμενη τιμή
<<ολογράφως>> ευρώ (#.###,## €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών
νόμιμων κρατήσεων και σύμφωνα με την κάτωθι αναλυτική περιγραφή, δηλώνοντας
ταυτόχρονα ότι ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού
και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα:

Είδος

Ανάλυση προσφερόμενων
προδιαγραφών

Κάλυψη
Τιμή
αιτούμενων
Ποσότητα
ΣΥΝΟΛΟ
Μονάδας
προδιαγραφών
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Συνολικό κόστος Προσφοράς με Φ.Π.Α.
Επίσης, σας συνυποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
Ο/H Αιτών/-oύσα

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

