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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Α∆Α: ____________________
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Ζάκυνθος, 16 Σεπτεµβρίου 2015
Αρ. πρωτ.: 1993
Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο.
Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την “Προµήθεια Γραφικής ύλης’’.
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προτίθεται να προβεί στην
προµήθεια γραφικής ύλης, για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο
υλοποίησης του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».
Η ποσότητα και τα ελάχιστα απαιτούµενα χαρακτηριστικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Είδος
CD 700 ΜΒ
DVD 4,7GB
Ανταλλακτικά σύρµατα 24/6 Νο 126
∆ελτίο Συµψηφιστικών Πράξεων (τριπλότυπο αυτογραφικό
χαρτί)
Βιβλιοστάτες
Βιβλίο παρουσίας προσωπικού 100 φύλλων
Βιβλιο πρωτοκόλλου 300 φύλλων
Γόµες λευκές µεσαίο µέγεθος για µολύβι
∆ελτίο Συµψηφιστικών πράξεων 3 φυλλο αυτογ 13x18
∆ιαχωριστικά χάρτινα Α4
Ζελατίνες Α4 µε άνοιγµα επάνω
Κάρτες πλαστικοποίησης Α4
Κλασέρ 8*32 Πλαστικό
Κοπίδι πλαστικό
Κοπτικό µηχάνηµα
Κονκάρδα µε παραµάνα
Κηροµπογιές
Λογιστική φυλλάδα ταµείου 20x30 (5 στήλες) Α4 χοντρό
εξώφυλλο 100 φύλλα
Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι µαύρο 0.5-1 mm
Μαρκαδόροι ζωγραφικής χονδροί 12 βασικών χρωµάτων
Μηχανή πλαστικοποίησης Α4
Μολυβοχρώµατα 12 βασικών χρωµάτων
Μολύβια 2Β
Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ
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Μονάδα µέτρησης
Τεµάχια
Τεµάχια
Συσκευασία 10 πακ
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια των 100
Τεµάχια
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Τεµαχιο 24 τµχ
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Πακέτο 24 τµχ
Τεµάχιο
Πακέτο 24 τµχ
Τεµάχιο
Τεµάχια

Ποσότητες
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Τεµάχια
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Πακέτο των 100 τµχ
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Τεµάχιο
Πακέτο 500 φύλλων
Τεµάχιο

Μπαταρίες αλκαλικές AA
Ντοσιέ µε λάστιχο χάρτινο
Ντοσιέ µε έλασµα πλαστικό
Περφορατέρ 2 θέσεων για 50 φύλλα µε οδηγό
Στάντ 4 θέσεων µέγεθος Α4
Στάντ 4 θέσεων µέγεθος Α5
Στυλό διαρκείας 1.0 mm Μπλε
Στυλό διαρκείας µε κουµπί 1.0 mm Μπλε
Συρραπτικό µεγάλο χειρός για 23 φύλλα
Συνδετήρες 32 mm
Τετράδια 50 φύλλων
Ταινία συσκευασίας 50*66
Τιµολόγιο τριπλότυπο αυτογ χαρτί 19x20
Χαρτί Α4 φωτοτυπικό βάρους µεταξύ 80gr και 100gr
Ψαλίδι 15-18 cm
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης της προµήθειας, ορίζεται εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία
υπογραφής της Σύµβασης.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα υπό προµήθεια υλικά, στα Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης του
Ε.Θ.Π.Ζ., στην διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 29100.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι που έχουν αντικείµενο απασχόλησης συναφές µε την
παρούσα προµήθεια, να προβούν σε σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγµα στην παρούσα πρόσκληση) η οποία θα συνοδεύεται
από σχετική τεχνική και οικονοµική προσφορά ως κάτωθι.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον
οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω:
α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β. «ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
γ. «Προµήθεια Γραφικής ύλης» - «Αριθµός πρωτ. εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 1993/16-092015»
δ. Ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης προσφορών (24/09/2015).
ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο,
αριθµό τηλεοµοιοτυπίας).
Ο σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (2)
διαφορετικούς φακέλους :
α. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , που θα περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς όπως αυτά περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.
Θα πρέπει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών (τεχνική προσφορά του
υποψήφιου Αναδόχου) να καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια
υλικών της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε διαφορετική περίπτωση η επιτροπή δεν
θα προχωρήσει στο επόµενο στάδιο της αποσφράγισης της οικονοµικής προσφοράς του
υποψήφιου Αναδόχου που δεν καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος,
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Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν
αναφέρονται-διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον Προσφέροντα, θεωρούνται ως µη
υφιστάµενα.
Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι µονογραµµένη.
β. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,. Η οικονοµική προσφορά
θα περιέχει το προσφερόµενο τίµηµα σε ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την προµήθεια και παράδοση των υλικών στα γραφεία του
Φ.∆. του Ε.Θ.Π.Ζ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και
κάθε άλλη επιβάρυνση.
Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους, οι Προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να
συµπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς:
Πίνακας

Οικονοµικής

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙ∆ΟΥΣ

Προσφοράς
ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (Με
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΑ
Θα αποκλείονται του διαγωνισµού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισµένα σε ιδιαίτερο
φάκελο τα οικονοµικά στοιχεία.
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Αν οι προσφορές είναι υπερβολικά χαµηλές, ο «ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» διατηρεί το δικαίωµα να εξετάσει τις λεπτοµέρειες των
προσφορών πριν αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισµού. Για το σκοπό αυτό µπορεί να
ζητήσει από τον Προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά µε
τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας της προµήθειας ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν
επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων για την προµήθεια των
προϊόντων ή την πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν
απορρίψει την προσφορά.
Ειδικότερα, σε περίπτωση που η τιµή µιας οικονοµικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή
ιδιαίτερα χαµηλή, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Μετά την εξέταση
των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων η Επιτροπή εισηγείται µε πρακτικό στην
Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του Π.∆ 60/2007.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 24/09/2015 και ώρα 13:00
µ.µ. στα Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 291 00.
Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Επισηµαίνεται ότι µε την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο υποψήφιος ανάδοχος
δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος,
Website: www.nmp-zak.org
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ενδιαφέροντος του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης για την
υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων
επτακοσίων ευρώ (2.700,00 €) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των
νόµιµων κρατήσεων.
Επισηµαίνεται ότι πέραν των υπόλοιπων νόµιµων κρατήσεων που γίνεται στον Ανάδοχο
της προµήθειας, γίνεται επιπλέον κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., η οποία
υπολογίζεται µε συντελεστή 0,10% επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος.
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων µε κωδικό ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580039 που συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών ως κάτωθι:
Αποσφραγίζονται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς συνολικά, µονογράφονται δε από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και οι Τεχνικές προσφορές κατά φύλλο.
Θα ακολουθήσει ο έλεγχος της συµµετοχής του υποψηφίου στον διαγωνισµό και εν’ συνεχεία η
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει κατά πόσο ο
υποψήφιος δύναται να συµµετέχει στον διαγωνισµό και στη συνέχεια αξιολογεί τις τεχνικές
προσφορές ελέγχοντας αν τα προσφερόµενα υλικά πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος. Τεχνικές προδιαγραφές
που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους της παρούσης ∆ιακήρυξης, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, ως
απαράδεκτες. Σε περίπτωση που οι αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ως
επουσιώδεις, οι αντίστοιχες προσφορές δεν αποκλείονται.
Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο
επόµενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.
Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές
(δηλαδή προσφορές που λείπει κάποιο ζητούµενο είδος ή ποσότητα ή το προσφερόµενο
είδος δεν αντιστοιχεί στο ζητούµενο) απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Οικονοµικής αποσφράγισης θα τύχουν µόνο οι τυπικά
και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι
φάκελοι µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν
κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως µη αποδεκτές.
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος,
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε
τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αποσφραγίζονται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς και καταγράφεται το οικονοµικό
τίµηµα σε πίνακα. Η χαµηλότερη τιµή θεωρείται ως κριτήριο κατακύρωσης.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις
ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και βαθµολογήθηκε, ελάχιστη
συνέπεια θα είναι ο µηδενισµός της.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις µπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του
διαγωνισµού όργανο κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε
αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νοµιµότητας και
ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) σύµφωνα µε το Άρθρο 15 του Π∆ 118/2007.
Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή θα υποβάλλονται εκτός
των τιθέµενων προθεσµιών δεν θα γίνονται δεκτές.
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται αναρτηµένη για 7 ηµέρες στην
ιστοσελίδα του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.: www.nmp-zak.org στα γραφεία του και στην
ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/nmpz
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
απευθυνθείτε στα γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 1,
29100 Ζάκυνθος, τηλ. 26950.29870, fax: 26950.23499, e-mail: info@nmp-zak.org

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του
Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.

∆ρ. ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας
Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας
Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας,
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ηµεροµηνία, ………….........................
ΠΡΟΣ:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
(Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου)

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Θ.Π.Ζ.

ΕΡΓΟ: «Προµήθεια γραφικής ύλης»
ΑΙΤΗΣΗ - ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Του
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Για την προµήθεια «Προµήθεια γραφικής ύλης».
Χρόνος παράδοσης: …………………………………

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχοµαι πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
Ζάκυνθος, ...../......./2015
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ∆ΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ

(υπογραφή-σφραγίδα)
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