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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αργοστόλι, 23.09.2013
Αρ. Πρωτ.: 586

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με
τίτλο: “Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στην έδρα 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 Παροχή Υπηρεσιών,
ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών
με τίτλο “Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στην έδρα του Φορέα”, με
απευθείας ανάθεση. Η Παροχή Υπηρεσιών 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 τέσσερις
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4.800,00 €), περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και των
λοιπών νόμιμων κρατήσεων. 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
Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο “Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στην έδρα
του Φορέα”,
μέχρι την Δευτέρα, 30.09.2013 και ώρα 14:00 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 Παροχής Υπηρεσιών: βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Προθεσμία υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών: 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
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού για την
ψύξη του κλειστού χώρου, όπου έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν οι θάλαμοι της
Τράπεζας Γενετικού Υλικού στην έδρα του Φορέα, Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Κουτάβου, Αργοστόλι.
Η αίθουσα είναι διαστάσεων: 4,90 m μήκος, 2,55 m πλάτος και 3 m ύψος. Ο
χώρος δεν διαθέτει δυνατότητα φυσικού εξαερισμού, μέσω παραθύρων και
περιλαμβάνει τον κάτωθι εγκαταστημένο εξοπλισμό: 2 θαλάμους φύτρωσης, 1
θάλαμο ξήρανσης, 1 θάλαμο ψύξης, 1 θάλαμο προβλαστηρίου και 1 καταψύκτη, ήτοι
6 θαλάμους, εκ των οποίων οι 2 θάλαμοι φύτρωσης είναι διπλοί (ο καθένας διαθέτει
από 2 ανεξάρτητα, ψυκτικά μηχανήματα).
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της τεχνικής εργασίας, για
την οποία θα απαιτηθούν:
Τοποθέτηση 2 φυγόκεντρων απορροφητήρων ρεύματος, ελάχιστης
ισχύος 1HP,
Ρυθμιστές στροφών,
- Λοιπός, απαραίτητος εξοπλισμός για την εγκατάσταση (κανάλια,
εύκαμπτοι αεραγωγοί Φ15, λαιμοί γαλβανιζέ Φ15, Βάσεις μηχανημάτων
κ.λπ.),
- Διάνοιξη των απαραίτητων οπών στον τοίχο.
H τεχνική επέμβαση θα είναι τέτοιων προδιαγραφών και υλικών, ώστε με την
ολοκλήρωση αυτής η θερμοκρασία να δύναται να ρυθμίζεται αυτόματα με
θερμοστάτη και τα ανώτερα επίπεδα αυτής στην αίθουσα να μην ξεπερνούν σε καμία
περίπτωση τους 35-40 οC, ανεξαρτήτως εξωτερικών συνθηκών θερμοκρασίας.
Η προμήθεια των υλικών και λοιπών αναλωσίμων που απαιτούνται για την
απρόσκοπτη υλοποίηση της Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και οι εργασίες κατασκευής
και εγκατάστασης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
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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 Παροχή Υπηρεσιών με Τίτλο “Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού
στην έδρα του Φορέα”.
Σας καταθέτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με
τίτλο: “Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στην έδρα 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
αιτούμενων
Τιμή
Ποσότητα
ΣΥΝΟΛΟ
προδιαγραφών
Μονάδας
(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)

