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ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΘΝ «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ
ΣΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΣΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΣΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ
ΣΘ ΠΡΑΞΘ «ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΘΡΘΘ ΣΘ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΕΤΘΤΝΘ ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΣΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΣΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ »
Ζχοντασ υπόψη:
1. Τισ διατάξεισ του Ν. 2741/99, άρκρο 8 «Ρερί Κρατικϊν Ρρομθκειϊν» (Α’ 199).
2. Τισ διατάξεισ του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ και
Ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ»
3. Τισ διατάξεισ του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Ρερί προμθκειϊν του Δθμοςίου
τομζα & ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων».
4. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ
Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ περί ςυντονιςμοφ των
διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν».
5. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν
Δθμοςίου».
6. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 346/98 (Αϋ230), άρκρο 35 παρ.1 που διατθροφνται ςε ιςχφ
ςφμφωνα με το άρκρο 77 του Ρ.Δ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007).
7. Τισ διατάξεισ του Ν. 3886/2010 ( ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) «Δικαςτικι προςταςία
κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων – Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ
με τθν οδθγία 89/665/ ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L 395) και
τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 ( L 76),
όπωσ τροποποιικθκαν με τθν οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
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8. Τθν ΡΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονομικϊν
και τθν 13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Ρερί εφαρμογισ νζων ςυντελεςτϊν του
Φ.Ρ.Α.».
9. Τθν αρικ. Ρ1/68720/2014 ΥΑ «Εξαίρεςθ από τθν ζνταξθ ςτο Ενιαίο Ρρόγραμμα
Ρρομθκειϊν (Ε.Ρ.Ρ.) μζχρι 31.12.2015, προμθκειϊν που εντάςςονται ςε
ςυγχρθματοδοτοφμενα επιχειρθςιακά προγράμματα» (ΦΕΚ 3393/Β/17-122014).
10. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, Ζλεγχοσ και Εφαρμογι Αναπτυξιακϊν
Ραρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-122007).
11. Το Ν. 3840/2010 «Αποκζντρωςθ, απλοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου
Αναφοράσ 2007-2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).
12. τθν υπ. αρικμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ Β’ 540/27.03.2008) Υπουργικι Απόφαςθ
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 43804/ΕΥΘΥ
2041 (ΦΕΚ Β’ 1957/09.09.2009 Υπουργικι Απόφαςθ και τθν υπ’ αρίκμ.
28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ Β’ 1088/19.07.2010 Υπουργικι Απόφαςθ,
13. Σον Κανονιζμψ Λειηοςπγίαρ ηος Γιοικηηικοω ςμβοςλίος ηος Φοπέα Γιασείπιζηρ
ηενϊν και Δκβολϊν Ποηαμϊν Ασέπονηα και Καλαμά (ΦΔΚ 624/Β/11.05.2005).

14. Τον Κανονιςμό Οικονομικισ Διαχείριςθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Στενϊν και
Εκβολϊν Ροταμϊν Αχζροντα και Καλαμά (ΦΕΚ 624/Β/11.05.2005).
15. Σον Κανονιζμψ για ηην εκηέλεζη έπγυν, για ηην ανάθεζη, παπακολοωθηζη και

παπαλαβή μελεηϊν και ςπηπεζιϊν, ηην ππομήθεια, παπάδοζη και παπαλαβή
αγαθϊν, ςλικϊν και πποφψνηυν και για ηη ζωνατη και εκηέλεζη ηυν ζσεηικϊν
ζςμβάζευν ηος Φοπέα Γιασείπιζηρ ηενϊν και Δκβολϊν Ποηαμϊν Ασέπονηα
και Καλαμά (ΦΔΚ 624/Β/11.05.2005).

16. Σην ππάξη με ηίηλο: «Πποζηαζία και διαηήπηζη ηηρ βιοποικιλψηηηαρ ηυν

πεπιοσϊν εςθωνηρ ηος Φοπέα Γιασείπιζηρ ηενϊν και Δκβολϊν Ποηαμϊν
Ασέπονηα και Καλαμά» και ηιρ πιζηϊζειρ ηος Πποχπολογιζμοω Γημοζίυν
Δπενδωζευν με κυδικψ ΑΔ : 2010Δ07580064
ζηο πλαίζιο ηος Άξονα
Πποηεπαιψηηηαρ 9 «Πποζηαζία Φςζικοω Πεπιβάλλονηορ και Βιοποικιλψηηηαρ»,
ηος Δ.Π. «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2007-2013 ηηρ ΑΔ 075/8.

17. Σην ςπ.απιθμ.181561/03-09-2010 Απψθαζη Ένηαξηρ και ηην ςπ. απιθμ.
173461/10-11-2011 1η Σποποποίηζη ηηρ Ππάξηρ: «Πποζηαζία και διαηήπηζη
ηηρ βιοποικιλψηηηαρ ηυν πεπιοσϊν εςθωνηρ ηος Φοπέα Γιασείπιζηρ ηενϊν και
Δκβολϊν Ποηαμϊν Ασέπονηα και Καλαμά» ζηο Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα
«Πεπιβάλλον & Αειθψπορ Ανάπηςξη 2007-2013».
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18. Σο ζωμθυνο αποδοσήρ ηυν ψπυν ένηαξηρ ηηρ ππάξη με ηίηλο: «Πποζηαζία και
διαηήπηζη ηηρ βιοποικιλψηηηαρ ηυν πεπιοσϊν εςθωνηρ ηος Φοπέα Γιασείπιζηρ
ηενϊν και Δκβολϊν Ποηαμϊν Ασέπονηα και Καλαμά».
19. Σην απψθαζη 35/2011 ηος Γ.. ηος Φοπέα Γιασείπιζηρ ηενϊν και Δκβολϊν
Ποηαμϊν Ασέπονηα και Καλαμά πος αθοπά ηην ανάλςζη ηηρ ςλοποίηζηρ ηος
ςποέπγος 1 « Γπάζειρ για ηην πποζηαζία και διαηήπηζη ηηρ βιοποικιλψηηηαρ»
με ιδία μέζα.
20. Σην ςπ. απιθμ. 64/2010 απψθαζη ηος Γ ηος Φοπέα για ηην ςλοποίηζη ηος
ςποέπγος 1 με ιδία μέζα και ηην ςπ. απιθμ. 116195/13-02-2012 πποέγκπιζη
αςηήρ.
21. Σην απψθαζη 3/2015 ηος Γ.. ηος Φοπέα Γιασείπιζηρ ηενϊν και Δκβολϊν
Ποηαμϊν Ασέπονηα και Καλαμά πος αθοπά ηην πποκήπςξη ηος διαγυνιζμοω.
22. Σην απψθαζη 70/2013 ηος Γ.. ηος Φοπέα Γιασείπιζηρ ηενϊν και Δκβολϊν
Ποηαμϊν Ασέπονηα και Καλαμά πος αθοπά ηην ζωζηαζη ηηρ Δπιηποπήρ
Ανάθεζηρ και Παπαλαβήρ ηος Φοπέα Γιασείπιζηρ ηενϊν και Δκβολϊν
Ποηαμϊν Ασέπονηα και Καλαμά.

ο Φορζασ Διαχείριςθσ Στενϊν και Εκβολϊν Ροταμϊν Αχζροντα και Καλαμά, ςτο
πλαίςιο του υποζργου 1, τθσ πράξθσ «ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΘΡΘΘ ΣΘ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΤΘΤΝΘ ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΣΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΣΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ» με κωδικό (2010ΣΕ07580064),
του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 9 «Ρροςταςία Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και
Βιοποικιλότθτασ», του Ε.Ρ. «ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗ 2007-2013»,
καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορά για τθν «ΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ».
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ
Σο έπγο «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» ζςνολικού
πποϋπολογιζμού ηεζζάπυν σιλιάδυν διακοζίυν εςπώ (4.200,00 €), έσει εγκπιθεί και
σπημαηοδοηηθεί ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ «ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΣΔΝΩΝ ΚΑΙ ΔΚΒΟΛΩΝ ΠΟΣΑΜΩΝ ΑΥΔΡΟΝΣΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ» ηος
ΔΠΠΔΡΑΑ πος ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο ΔΣΠΑ και από εθνικούρ. Η απμόδια
ςπηπεζία για ηη διασείπιζη ηυν πόπυν ηος ΔΠΠΔΡΑΑ είναι η ςπηπεζία διασείπιζηρ
ηος ΔΠΠΔΡΑΑ.
Αναλςηικά, η διαγυνιζμόρ αθοπά ηην ππομήθεια
 1 τςγείο,
 2 ηηλεοπάζειρ
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 2 DVD Player
 2 ζςζηήμαηα ήσος
 1 Σηλεθυνικό κένηπο
 8 ηηλεθυνικέρ ζςζκεςέρ

Γενικόρ ζκοπόρ ηος εν λόγυ έπγος, είναι η ππομήθεια επίπλυν για ηην κάλςτη ηυν
αναγκών ηος πποζυπικού, ηος Γ.. και ηυν επιζκεπηών ηος Φοπέα Γιασείπιζηρ
ηενών και Δκβολών Ποηαμών Ασέπονηα και Καλαμά.

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Συνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ: €4.200,00
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ και κα χρθματοδοτθκεί από τισ πιςτϊςεισ του
ζργου 2010ΣΕ07580064 τθσ ΣΑΕ 075/8.
Γ. ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ – ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται ζωσ τθν 17/03/2015 και ϊρα 11.00 να
υποβάλλουν αυτοπροςϊπωσ ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι προςφορζσ
μποροφν να κατατίκενται από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ ι
εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο αυτοφ ιδιοχείρωσ ι εναλλακτικϊσ να αποςτζλλουν
επί αποδείξει ταχυδρομικϊσ, αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (ςχετικό Υπόδειγμα
δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι) ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του
ενδιαφερόμενου (επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, ΑΦΜ, όνομα
προςϊπου επικοινωνίασ)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να ςυνυποβάλλουν με τθ αίτθςι τουσ:
1. Κλειςτό, ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» (ςχετικό
Υπόδειγμα δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ) που κα περιζχει:
Οι Ρροςφζροντεσ υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν τον Ρίνακα Ελαχίςτων
Ρροδιαγραφϊν που βρίςκεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ τθσ παροφςασ, ωσ εξισ:
α) Στθ ςτιλθ «Απάντθςθ» κα πρζπει να ςθμειωκεί υποχρεωτικά θ απάντθςθ
του Ρροςφζροντα που κα ζχει:
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Τθν ζνδειξθ «ΝΑΙ» εάν πλθροφται θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι ι
αναλαμβάνεται θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ι τθν ζνδειξθ «ΟΧΙ» ςε
αντίκετθ περίπτωςθ.
β) Στθ ςτιλθ «Ραρατθριςεισ» ο Ρροςφζρων μπορεί να καταγράψει
προαιρετικά τυχόν ςχόλια και παρατθριςεισ που αφοροφν τα ςτοιχεία του
Ρίνακα Ελαχίςτων Ρροδιαγραφϊν.
Κάκε ςελίδα τθσ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ κα πρζπει να είναι μονογραμμζνθ.
2. Κλειςτό, ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ»
(ςχετικό Υπόδειγμα δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ), ο οποίοσ κα περιζχει τθν
οικονομικι προςφορά του ενδιαφερόμενου.
Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ι κα αποςτζλλονται ςτθν υπθρεςία μασ, ςτθ
διεφκυνςθ:
Φορζασ Διαχείριςησ τενϊν και Εκβολϊν Ποταμϊν Αχζροντα και Καλαμά, 5ο χλμ.
Θγουμενίτςασ – αγιάδασ, Σ.Θ. 115, Σ.Κ. 46100, Υπ’ όψθ κ. Μπζλλου Μαρίασ.
Με τθν ζνδειξθ:
Για την επιλογή Αναδόχου ςτο πλαίςιο τησ Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ
Ενδιαφζροντοσ για την: «Προμήθεια ηλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ», ςτο πλαίςιο
υλοποίηςησ τησ πράξησ: ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΘΡΘΘ ΣΘ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΘΣΑ ΣΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΤΘΤΝΘ ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΣΑΜΩΝ
ΑΧΕΡΟΝΣΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ», του ΕΠΠΕΡΑΑ (Άξονασ Προτεραιότητασ 9), του ΕΠΑ
2007-2013».
Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα αναρτθκεί για 15 θμζρεσ ςτα
γραφεία του Φορζα Διαχείριςθσ, ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα Διαχείριςθσ
www.kalamas-acherontas.gr, ςτο Ρρόγραμμα Διαφγεια
(https://app.diavgeia.gov.gr/f/kalamas_acherontas).
Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΩΝ
Η ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ τοφ προςφζροντα. Η ςυμμετοχι
ςτθ διαδικαςία ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ εκ μζρουσ
τοφ προςφζροντα. Η Ανακζτουςα Αρχι δε δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ
Σφμβαςθσ και δικαιοφται να τθν ανακζςει ι όχι, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να
επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ ουδεμία υποχρζωςθ για καταβολι
αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ προςφζροντεσ. Οι προςφζροντεσ
δεν δικαιοφνται ουδεμία αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςυμμετοχι τουσ.
Ε. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
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Η προκεςμία υποβολισ προςφορϊν λιγει τθν 17/03/2015 και ϊρα 11.00. Μετά τθν
κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, δεν γίνεται αποδεκτι καμία υποβολι ςυμπλθρωματικϊν
ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων, εκτόσ εκείνων που τυχόν ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι
Ανάκεςθσ. Στο διαγωνιςμό δε γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ ι
αντιπροςφορζσ για το ςφνολο ι μζροσ του προκθρυςςόμενου με τθν παροφςα
ζργου.
Πςεσ προςφορζσ υποβλθκοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κα λθφκοφν υπόψθ μόνο
εφόςον φκάςουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν ωσ άνω καταλθκτικι
θμερομθνία και ϊρα. Η ευκφνθ τθσ ζγκαιρθσ άφιξθσ τθσ Ρροςφοράσ βαρφνει
αποκλειςτικά τουσ Ρροςφζροντεσ και δεν αναγνωρίηεται κακυςτζρθςθ ακόμθ και
για ανωτζρα βία. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία
και ϊρα οι οποίεσ, αν και ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, ζφκαςαν ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι μετά τθν ωσ άνω θμζρα και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται
ωσ εκπρόκεςμεσ.
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ,
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Σ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΘ
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Ανάκεςθσ του
Διαγωνιςμοφ (Α/Α 70 7θσ ςυνεδρίαςθσ/17-12-2013) του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του
Φορζα Διαχείριςθσ) και θ οποία ζχει τθν ευκφνθ τθσ παραλαβισ, αποςφράγιςθσ και
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τθσ τελικισ βακμολόγθςθσ και τθσ κατάταξισ τουσ. Η
επιτροπι ςυντάςςει τα πρακτικά τθσ και ειςθγείται προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο
του Φορζα Διαχείριςθσ για τθν ανάκεςθ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Ειδικότερα, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, τθν 17/03/2015 και ϊρα
12.00, αποςφραγίηονται οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν και τθσ τεχνικισ
προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά
ανά φφλλο. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά
μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ς’
ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο
και παραδίδεται ςτθν Υπθρεςία.
Τα αποτελζςματα τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ κοινοποιοφνται ςτουσ Ρροςφζροντεσ
ταχυδρομικϊσ και θλεκτρονικά ι με τθλεομοιοτυπία. Μετά τθν άπρακτθ προκεςμία
του χρόνου υποβολισ ενςτάςεων, θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του
Διαγωνιςμοφ ορίηει τθν θμζρα ανοίγματοσ των φακζλων των οικονομικϊν
προςφορϊν και ενθμερϊνει θλεκτρονικά ι με τθλεομοιοτυπία τουσ προςφζροντεσ
οι οποίοι δικαιοφνται να παρίςτανται ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ των ςχετικϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
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Η Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα να
ματαιϊςει οποτεδιποτε τθν παροφςα διαδικαςία χωρίσ αυτό να ςυνεπάγεται
οποιοδιποτε τίμθμα για το Φορζα Διαχείριςθσ.
Κριτιριο ανάκεςθσ του ζργου κα είναι: Θ χαμηλότερη τιμή.
Η Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ με βάςθ τθν «ΣΕΧΝΙΚΘ
ΠΡΟΦΟΡΑ» και τον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», με πρακτικό τθσ
ειςθγείται προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Φορζα Διαχείριςθσ τθν ανάκεςθ
προμικειασ ςτον προςφζροντα ο οποίοσ ςφμφωνα με τα παραπάνω υπζβαλε τθν
πιο ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά και το γνωςτοποιεί ςτουσ
Ρροςφζροντεσ ταχυδρομικϊσ και θλεκτρονικά ι με τθλεομοιοτυπία.
Η. ΤΠΟΒΟΛΘ ΕΝΣΑΕΩΝ
Ενςτάςεισ μποροφν να υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο αρμόδιο για τθν διενζργεια του
διαγωνιςμοφ όργανο ωσ εξισ:
α) Κατά τθσ ςυμμετοχισ Ρροςφζροντα ςε αυτόν ι τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ
ωσ προσ τθν διαδικαςία παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κατά τθν
διάρκεια του ιδίου του διαγωνιςμοφ και μζχρι τθν θμζρα πραγματοποίθςθσ του
διαγωνιςμοφ. Η ζνςταςθ αυτι δεν κα επιφζρει αναβολι ι διακοπι του
διαγωνιςμοφ αλλά κα εξετάηεται κατά τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του
διαγωνιςμοφ από το αρμόδιο όργανο του Φορζα Διαχείριςθσ Στενϊν και Εκβολϊν
Ροταμϊν Αχζροντα και Καλαμά μετά από τθν γνωμοδότθςθ τθσ «Επιτροπισ
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ». Η ζνςταςθ κατά τθσ ςυμμετοχισ
Ρροςφζροντα ςτον διαγωνιςμό κα κοινοποιείται υποχρεωτικά ςε αυτόν του οποίου
ςτρζφεται από τον Ρροςφζροντα που τθν αςκεί. Ο Ρροςφζρων κατά τθσ
ςυμμετοχισ του οποίου ςτρζφεται θ ζνςταςθ κα ζχει το δικαίωμα να προβάλει τισ
απόψεισ του εντόσ 2 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα που κα του κοινοποιείται θ
ζνςταςθ.
β) Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ζωσ τθν κατακυρωτικι
απόφαςθ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθ ςφνταξθ
του αντίςτοιχου πρακτικοφ από τθν «Επιτροπι Διαγωνιςμοφ» και τθν
γνωςτοποίθςι του ςτουσ Ρροςφζροντεσ. Η ζνςταςθ αυτι κα κοινοποιείται εντόσ
δυο (2) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ ςε αυτόν κατά του οποίου ενδεχομζνωσ κα
ςτρζφεται. Επιπλζον θ ζνςταςθ αυτι δεν κα επιφζρει αναβολι ι διακοπι του
διαγωνιςμοφ, κα εξετάηεται δε από το αρμόδιο όργανο του Φορζα Διαχείριςθσ
Στενϊν και Εκβολϊν Ροταμϊν Αχζροντα και Καλαμά μετά από γνωμοδότθςθ τθσ
«Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ» και το αποφαςίηον όργανο κα εκδίδει τθν ςχετικι
απόφαςι του το αργότερο ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τθ λιξθ τθσ ανωτζρω
τριθμζρου προκεςμίασ.
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γ) Ενςτάςεισ που κα υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ, ι κα
υποβάλλονται εκτόσ των προκεςμιϊν που αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ
παραγράφουσ δεν κα γίνονται δεκτζσ.
δ) Οι ενιςτάμενοι κα λαμβάνουν γνϊςθ των ςχετικϊν αποφάςεων επί των
ενςτάςεϊν τουσ με φροντίδα τουσ.
Θ. ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΤΜΒΑΘ
Μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του προςφζροντα που κα επιλεγεί, κα
υπογραφεί ςφμβαςθ που κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα κα διζπεται από το
Ελλθνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο
τθσ παροφςασ. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί θ υπθρεςία υποχρεοφται
να προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία
ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Αν
περάςει θ προκεςμία των δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν, που ορίηεται παραπάνω,
χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, εντόσ του
ανωτζρω χρονικοφ ορίου, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια.
Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ
ςτον επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ διαγωνιηόμενο.
Θ. ΠΛΘΡΩΜΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Οι τιμζσ κα πρζπει να δίνονται ςε ευρϊ.
Η πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται µε επιταγι θ οποία κα εκδίδεται ςτο όνομά
του βάςει των νόμιμων δικαιολογθτικϊν (τιμολόγιο, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα,
δελτίο φορολογικισ ενθμερότθτασ, ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι νόμιμθ
εξουςιοδότθςθ, ςε περίπτωςθ µθ αυτοπρόςωπου εμφανίςεωσ του δικαιοφχου
κ.λ.π.).
Η πλθρωμι κα γίνεται εφάπαξ με τθ παραλαβι τθσ αντίςτοιχθσ προμικειασ. Η
οριςτικι αποπλθρωμι κα γίνει μετά τον ζλεγχο για τθν ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι από τθν επιτροπι
Ραραλαβισ του διαγωνιςμοφ (Α/Α 70 7θσ
ςυνεδρίαςθσ/17-12-2013) του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ).
Η παραλαβι των προμθκειϊν ορίηεται εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν θμερομθνία
κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. Η τιρθςθ των ςτοιχείων που αποςτζλλονται είναι
εμπιςτευτικι.
Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο
Ο Ρρόεδροσ
Κομθνόσ Θεόδωροσ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
<<Στοιχεία Αιτοφντοσ>>
Τόποσ, Ημερομθνία
Ρροσ:
Φορζα Διαχείριςθσ
Στενϊν και Εκβολϊν Ροταμϊν Αχζροντα και Καλαμά
5ο χλμ Ηγουμενίτςασ – Σαγιάδασ
Τ.Θ. 115
Τ.Κ. 46100
Ηγουμενίτςα

ΑΙΣΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Τθσ/Του
……………………………………………………………………………………………………………..……………………
……(ΕΡΩΝΥΜΙΑ)

Σασ υποβάλλω αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν «Προμήθεια ηλεκτρικοφ
εξοπλιςμοφ».

Και ςυνυποβάλλω:
1. Κλειςτό, ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ».
2. Κλειςτό, ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ».

Η/Ο Αιτ….
(Υπογραφι-Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
<<Στοιχεία Αιτοφντοσ>>
Τόποσ, Ημερομθνία
Ρροσ:
Φορζα Διαχείριςθσ
Στενϊν και Εκβολϊν Ροταμϊν Αχζροντα και Καλαμά
5ο χλμ Ηγουμενίτςασ – Σαγιάδασ
Τ.Θ.115
Τ.Κ. 46100
Ηγουμενίτςα
ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ*
Τθσ/Του………………………………………………………………………………………………………………..……
……….(ΕΡΩΝΥΜΙΑ)

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
Ανηικείμενο ηος εν λόγυ ςποέπγος, είναι η ππομήθεια ηλεκηπικού εξοπλιζμού.
ςγκεκπιμένα, οι πποδιαγπαθέρ πος ππέπει να πληπούνηαι είναι οι κάηυθι:
ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΑΥΙΣΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΔΙΓΧΝ
1.Φσγείο
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Περιγραυή

α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πλήθορ μονάδυν
Ύτορ
Πλάηορ
Σπόπορ τύξηρ
Δνεπγειακή κλάζη
Υπώμα

Απαίτηση

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
Απάντηση Παρατηρήσεις

1
≥1,40 μ
≥ 55 εκ
ςμβαηικόρ
Α++
Λεςκό

2.Σηλεόραση
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Περιγραυή

α/α
1.
2.
3.
4.
5.

Πλήθορ μονάδυν
Ίνηζερ
Σύπορ
Ανάλςζη
Ρςθμόρ ανανέυζηρ
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Απαίτηση
2
≥ 40’’
Led
Full HD
≥ 100 Hz

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
Απάντηση Παρατηρήσεις
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3.DVD PLAYER
α/α

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Περιγραυή

1. Πλήθορ μονάδυν
2. Γίζκοι Αναπαπαγυγήρ

3. Αναπαπαγυγή Απσείυν Δικόναρ

4. Αναπαπαγυγή Απσείυν Ήσος

Απαίτηση
2
Blue-Ray,
BD/DVD,
DVD±R,
DVD±RW, CD
DA,
CD-R,
CD-RW, VCD
1.1
MPEG2/4,
DIVX, DIVX
HD AVCHD,
MKV, WMV,
JPEG, MPO
Dolby Digital,
Dolby Digital
Plus,
Dolby
True HD, DTS
Surround, DTSHD Bitstream
Output, LPCM,
AAC,
MP3,
WMA - See
more
at:
http://www.kots
ovolos.gr/site/s
oundvision/bluraydvd/bluray#sthash.W7J
NRDyz.dpuf

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
Απάντηση Παρατηρήσεις

4.ύστημα ήτοσ
α/α

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Περιγραυή

1. Πλήθορ μονάδυν
2. Σύπορ
3. Δνιζσςηήρ
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Απαίτηση
2
Home cinema
≥ 300 Watt

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
Απάντηση Παρατηρήσεις
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5.Σηλευωνικό κέντρο
α/α

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Περιγραυή

1. Πλήθορ μονάδυν
2. Θύπερ ειζόδος
3. Θύπερ εξόδος

Απαίτηση
1
≥2
≥8

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
Απάντηση Παρατηρήσεις

6.Σηλευωνικές σσσκεσές
α/α

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Περιγραυή

4. Πλήθορ μονάδυν
5. Σύπορ
6. Αναγνώπιζη κλήζηρ

Απαίτηση
8
Αζύπμαηο
Ναι

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
Απάντηση Παρατηρήσεις

*Τόποσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ είναι θ ταχ. δ/νςθ του Φορζα Διαχείριςθσ.
Η/Ο Αιτ….
(Υπογραφι-Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ:
<<Στοιχεία Αιτοφντοσ>>
Τόποσ, Ημερομθνία
Ρροσ:
Φορζα Διαχείριςθσ
Στενϊν και Εκβολϊν Ροταμϊν Αχζροντα και Καλαμά
5ο χλμ Ηγουμενίτςασ – Σαγιάδασ
Τ.Θ. 115
Τ.Κ. 46100
Ηγουμενίτςα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
Τθσ/Του
……………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….(ΕΡΩΝΥΜΙΑ)
Για τθν «Προμήθεια Θλεκτρικοφ Εξοπλιςμοφ» ανζρχεται ςε (ολογράφωσ και
αρικμθτικά) ……………………………………..………… Ευρϊ πλζον Φ.Ρ.Α. και (ολογράφωσ και
αρικμθτικά) ………………………………...…….……………………. Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α. (23%).

Άλλεσ υπθρεςίεσ που παρζχει ο υποψιφιοσ χωρίσ χρζωςθ:

Η/Ο Αιτ….
(Υπογραφι - Σφραγίδα)
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