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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αργοστόλι, 20.07.2012
Αρ. Πρωτ.: 421

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με
τίτλο: “Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της έδρας
του Φορέα”.
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, λαμβάνοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Tις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Περί προμηθειών του Δημοσίου
τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”,
τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) “Περί Δημοσίου Λογιστικού και
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους”,
τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 “Περί Κρατικών Προμηθειών” (Α΄ 199),
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”,
τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) “Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)”,
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),
τον Κανονισμό Λειτουργίας, Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 975/Β/13.07.2005),
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 65/Β/21.01.2005),
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. 12/28.05.2012 Απόφαση της 3ης/2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, με την οποία αποφασίστηκε η
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προς το Πράσινο Ταμείο,
11. Το με αριθμ. 31.4/05.07.2012 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πράσινου Ταμείου με θέμα “Ένταξη έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
‘Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012’ και έγκριση
χρηματοδότησής τους από πιστώσεις έτους 2012” με το οποίο εγκρίνεται η
χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, με το συνολικό
ποσό των 35.846,71 €,
12. την με αριθμ. 16/02.07.2012 Απόφαση της 4ης/2012 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 “Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της έδρας
του Φορέα”, με απευθείας ανάθεση. Η Παροχή Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος “Στήριξη Φορέων
Προστατευόμενων Περιοχών 2012” του Πράσινου Ταμείου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών δεν θα υπερβαίνει τις
2.539,95 €, 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 “Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης της έδρας του Φορέα”,
μέχρι την Παρασκευή, 27.07.2012 και ώρα 12:00 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.
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
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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: σαράντα πέντε (45)
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.
Έλενη Κουμαριώτη, Τηλ./Fax: 26710-29258, E-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr).

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

Γεωργία Καμάρη
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τα ακόλουθα:
1
2
3
4
6
7
8

Τοποθέτηση τεσσάρων (4)γραμμών-πριζών με καλώδια NYM τοποθετημένες
σε πλαστικά κανάλια με πρίζες επιτοίχιες σούκο.
Τοποθέτηση πλαστικών καναλιών για πέρασμα και προστασία γραμμών
ασθενών ρευμάτων.
Έλεγχο γενικού πίνακα και υποπίνακα κτηρίου εσωτερικά και τοποθέτηση
ρελέ σε κάθε πίνακα ανεξάρτητα.
Τοποθέτηση διακοπτών ράγας τύπου Hager ή ισοδύναμου για έλεγχο
υπαρχόντων φωτιστικών.
Τοποθέτηση δύο ανιχνευτών κίνησης υψηλής ποιότητας σε υπάρχοντες
προβολείς εισόδου.
Τοποθέτηση επιτοίχιου καναλιού τύπου Legrand ή ισοδύναμου 16 μ. με
ενσωματωμένες 4 πρίζες δικτύου, 2 πρίζες ΟΤΕ και 4 πρίζες ρεύματος 230 V.
Έλεγχο φωτιστικών εσωτερικού χώρου οροφής και αποκατάσταση καμένων
λαμπτήρων.

Η προμήθεια των υλικών και λοιπών αναλωσίμων που απαιτούνται για την
απρόσκοπτη υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Τα υλικά
που θα τοποθετηθούν στους πίνακες κ.λπ. θα είναι υψηλής ποιότητας (Hager ή
ισοδύναμος τύπος)
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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 “Συντήρηση
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της έδρας του Φορέα”.

και

αναβάθμιση

Σας καταθέτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με
τίτλο: “Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της έδρας 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:
.
.
.
.
.
Επίσης, σας συνυποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
Ο/H Αιτών/-oύσα

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

