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Α∆Α: ____________________
-------ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Ζάκυνθος, 07/12/2012
Αρ. πρωτ.: 2026

Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο.
Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συµµετοχή σε διαδικασία
διαπραγµάτευσης µε προηγούµενη δηµοσίευση ∆ιαγωνισµού, για την ανάδειξη
αναδόχου για το ∆ιαγωνισµό «Προµήθεια τροχοβίλας για την υποστήριξη της
ενηµέρωσης στο Γέρακα Ζακύνθου»

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Έχοντας υπόψη:
1. Την πράξη µε τίτλο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού
∆ηµοσίων Επενδύσεων µε κωδικό ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580039 στο πλαίσιο του υποέργου 1
του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»,
του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 της ΣΑΕ 075/8 & της
ΣΑΕ 075/3.
2. Την υπ.’ αριθµ. 167802/20-04-2011 αρχική Απόφαση Ένταξης της Πράξης:«ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».
3. Το σύµφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξη µε τίτλο:« ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ».
4. Την υπ.’ αριθµ. 174800/16-12-2011 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ» µε κωδικό MIS 340184 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’ αρ. 3/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την
έγκριση υλοποίησης του υποέργου 1 µε αυτεπιστασία.
6. Την υπ’ αρ. 17/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά
την εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την
έγκριση υλοποίησης και διεκπεραίωσης διαδικασιών προκηρύξεων και έγκριση των όρων
δηµοπράτησης.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 , παρ. 13 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/1995) «προµήθειες του
∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισµός
Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας περί κρατικών προµηθειών προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο».
10. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1098/05-07-2012 προκήρυξη πρόχειρου ∆ιαγωνισµού επιλογής
αναδόχου για την «Προµήθεια τροχοβίλας για την υποστήριξη της ενηµέρωσης στο Γέρακα
Ζακύνθου», ο οποίος απέβη άγονος.
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11. Το υπ’ αριθµ. 13/2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών
της Υπηρεσίας µας.
12. Τις υπ’ αρ. 103 και 104/2012 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα
∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., µε τις οποίες κηρύσσεται άγονος και επαναπροκηρύσσεται ο
∆ιαγωνισµός «Προµήθεια τροχοβίλας για την υποστήριξη της ενηµέρωσης στο Γέρακα
Ζακύνθου».
13. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1577/17-09-2012 επαναπροκήρυξη πρόχειρου ∆ιαγωνισµού
επιλογής αναδόχου για την «Προµήθεια τροχοβίλας για την υποστήριξη της ενηµέρωσης
στο Γέρακα Ζακύνθου», ο οποίος απέβη εκ’ νέου άγονος.
14. Το υπ’ αριθµ. 20/2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών
της Υπηρεσίας µας.
15. Τις υπ’ αρ. 138 και 139/2012 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα
∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., µε τις οποίες κηρύσσεται άγονος ο ∆ιαγωνισµός και εγκρίνεται η
προσφυγή στη διαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης για την «Προµήθεια τροχοβίλας για την
υποστήριξη της ενηµέρωσης στο Γέρακα Ζακύνθου».
16. Την υπ’ αρ. 29Β/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά
την σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.

Κ Α Λ ΕΙ
Όλους τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε συνηµµένη τεχνική και οικονοµική
προσφορά, για να λάβουν µέρος στην από το νόµο προβλεπόµενη διαδικασία
διαπραγµάτευσης για την «Προµήθεια τροχοβίλας για την υποστήριξη της ενηµέρωσης στο
Γέρακα Ζακύνθου» για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο
υλοποίησης του υποέργου 1 (άξονας 3.6.iii) του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2007-2013» ως κάτωθι:
•

Μία (1) τροχοβίλα επιφάνειας τουλάχιστον 50 τ.µ., µε αντισεισµική συµπεριφορά και
ανθεκτικότητα στο χρόνο.

Η ανωτέρω τροχοβίλα θα τοποθετείται εποχιακά (θερινή περίοδο) κάθε έτος, σε γήπεδο
διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. (πλησίον του φυλακίου Γέρακα) κοντά στην παραλία του Γέρακα και
επί του δηµοτικού δρόµου, ώστε να αποτελέσει ως κύρια χρήση Κέντρο Πληροφόρησης του
Κοινού, καθώς την περιοχή επισκέπτονται 150.000 επισκέπτες κάθε χρόνο σύµφωνα µε τα
στατιστικά στοιχεία που διαθέτει ο Φορέας ∆ιαχείρισης. Παράλληλα όµως θα χρησιµοποιείται
και ως χώρος στον οποίο θα φυλάσσεται ο επιστηµονικός εξοπλισµός (που θα χρησιµοποιείται
για την έρευνα στην παραλία αυτή) και θα διαδραµατίζει έτσι και το ρόλο του Σταθµού
Επιστηµονικής Έρευνας. Η τροχοβίλα θα πρέπει να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 50 τ.µ., µε
αντισεισµική συµπεριφορά και ανθεκτικότητα στο χρόνο.
Τονίζεται ότι η αγορά αυτή θα συµβάλλει σηµαντικά στην προστασία και διαχείριση της
ευρύτερης περιοχής του Γέρακα, όταν η παραλία του Γέρακα δέχτηκε 150.000 επισκέπτες την
τουριστική µόνο περίοδο του 2011.

Συγκεκριµένα οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί είναι οι κάτωθι:

Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος,
Website: www.nmp-zak.org

2

Τηλ. 26950 29870 Fax. 26950 23499
e-mail: info@nmp-zak.org

ΑΔΑ: Β4ΜΒΟΡΡΥ-ΟΡΕ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Περιγραφή

Απάντηση

Παρατηρήσεις

Τροχοβίλα επιφάνειας τουλάχιστον 50 τ.µ., µε αντισεισµική συµπεριφορά και
ανθεκτικότητα στο χρόνο - Ποσότητα: 1
1

Πλήθος µονάδων τροχοβίλας

1

2

Εµβαδό

3

Φέροντας οργανισµός (σκελετός):
µεταλλικά στοιχεία (κοιλοδοκοί)
σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3 και τα
Παραρτήµατα για τις µεταλλικές
κατασκευές & επένδυση εξωτερικά και
εσωτερικά µε τύπου ξυλεία χρώµατος
καφέ.

4

Μήκος:12,20 µ.(περίπου) (Σκεπής
12,80 µ. ή ανάλογα)

Να αναφερθεί

5

Πλάτος:4,10 µ.(περίπου) (Σκεπής 4,80
µ. ή ανάλογα)

Να αναφερθεί

6

Εξωτερική Επένδυση: Ξύλινη
ηµίκορµος ή κάτι αντίστοιχο χρώµατος
καφέ

ΝΑΙ

7

Εσωτερική Επένδυση: Ξύλινη Ίσια ή
κάτι αντίστοιχο

ΝΑΙ

8

Σκεπή: Ασφαλτικό κεραµίδι κόκκινο ή
πράσινο ή ώχρα

ΝΑΙ

9

Πάτωµα: Ξύλινο (laminate ή κόντρα
πλακέ θαλάσσης) ή κεραµικό πλακάκι

ΝΑΙ

10

Λουτρό: Είδη Υγιεινής και Ντουζιέρα

ΝΑΙ

11

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

ΝΑΙ

12

Υδραυλική Εγκατάσταση

ΝΑΙ

13

Κουφώµατα: Ξύλινα ή αλουµινίου µε
∆ιπλά Τζάµια και παραδοσιακά
παντζούρια χρώµατος ξύλου

ΝΑΙ

14

Παράθυρα: 1,20µ. Χ 1,20µ. 2τεµ , 1,20
Χ 0,50µ. 3τεµ, 0,50µ. Χ 0,70µ. 1τεµ και
0,80µ. Χ 0,90µ. 1τεµ

ΝΑΙ

15

Παντζούρια: Ξύλινα Ραµποτέ ή
αλουµινίου Ανοιγόµενα ή ρολά
(ηλεκτρικά) όπου απαιτείται.

ΝΑΙ

16

Πόρτες-εξωτερικές: 1,00µ. Χ 2,10µ.
2τεµ και 0,90µ. Χ 1,00µ. 1τεµ

ΝΑΙ

≥ 50 τ.µ.
ΝΑΙ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

Υποχρεωτική
Απαίτηση

Περιγραφή
17

Πόρτες-εσωτερικές: 0,80µ. Χ 2,10µ.
1τεµ ανοιγόµενη και 0,90µ. Χ 2,10µ.
1τεµ συρόµενη

ΝΑΙ

18

Ράµπα: Ξύλινη ή µεταλλική ράµπα
εισόδου-εξόδου για ΑΜΕΑ

ΝΑΙ

19

Σκάλα: Ξύλινη ή µεταλλική σκάλα
εισόδου-εξόδου (περίπου 2-3 σκαλιά)

ΝΑΙ

20

Ειδική µεταλλική τροχήλατη
πλατφόρµα, η οποία χρησιµοποιείται
για την µεταφορά της τροχοβίλας και
αποτελεί ταυτόχρονα τη βάση
τοποθέτησής της.

ΝΑΙ

21

Εγγύηση καλής λειτουργίας της
τροχοβίλας µε τον προσφερόµενο
εξοπλισµό.

2 έτη

Απάντηση

Παρατηρήσεις

Η ανωτέρω τροχοβίλα που είναι ουσιαστικά ένα µεταφερόµενο κτίριο συνολικού εµβαδού
τουλάχιστον 50 τ.µ., µε εξωτερικές ενδεικτικές διαστάσεις 12,20µ Χ 4,10µ και εσωτερική
ενδεικτική διαρρύθµιση (ένας ενιαίος χώρος περίπου 33 τ.µ., που θα λειτουργεί ως κέντρο
πληροφόρησης του κοινού, ένα µπάνιο περίπου 3 τ.µ. & ένας ξεχωριστός χώρος γραφείουσταθµός επιστηµονικής έρευνας στον οποίο θα υπάρχει και ένας µικρός πάγκος κουζίναςψυγείου) η οποία µπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες πριν την οριστική
παραγγελία, θα τοποθετηθεί σε περιοχή πολύ κοντά στη θάλασσα, µε αποτέλεσµα η εξωτερική
κατασκευή της θα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτική στα άλατα, στους ανέµους αλλά και στις
υψηλές θερµοκρασίες και τον ήλιο. Οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες θα προταθούν από την
εκάστοτε ανάδοχο εταιρία.
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Ενδεικτικό Σχέδιο της τροχοβίλας παρατίθεται παρακάτω:

Επιπρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευής της τροχοβίλας θα είναι:
1. Ξυλεία
2. Προϊόντα ξύλου
3. Μεταλλικά εξαρτήµατα
4. Συντηρητικά – Κόλλες
5. Συνδέσεις
6. Ζευκτά στέγης
7. Προστασία ξύλου
1. Ξυλεία
1.1 Φυσική Ξυλεία.
Χρησιµοποιείται πριστή ξυλεία του εµπορίου από κωνοφόρα ρητινώδη είδη επιλεγµένη και
ταξινοµηµένη σε κατηγορίες από το εργοστάσιο παραγωγής.
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Γενικά τα ξύλα δεν θα έχουν καθόλου :
• Σοµφό ξύλο και µαλακά µέρη, ίχνη “ανάµµατος” ,σαπίσµατος, προσβολής εντόµων και
µυκήτων.
• Τα νερά θα είναι ίσια και οµαλά µε κλίση ως 7% σε σχέση µε τις κατά µήκος ακµές ή
τον άξονα του ξύλου.
• Οι ρόζοι θα είναι υγιείς µε διάµετρο έως 30mm, όχι συγκεντρωµένοι, ούτε στις ακµές.
Ξύλα µε νεκρούς ρόζους δεν επιτρέπονται να χρησιµοποιηθούν.
• Η περιεχόµενη υγρασία στο εργοστάσιο θα είναι έως 14%.
• Ελάχιστη πυκνότητα µε περιεχόµενη υγρασία 20%, 500kg/m3
1.2 Συγκολλητή Ξυλεία (Glued Laminated Wood).
Από επάλληλες τουλάχιστον τρεις λαµέλλες ξύλων κωνοφόρων ρητινωδών ειδών (Lamelles
colles) όπως πιο πάνω, συγκολληµένες µεταξύ τους µε κόλλα ανθεκτική στο νερό, τις λοιπές
καιρικές συνθήκες και την φωτιά. Τα ξύλα (λαµέλλες) θα διαλέγονται ώστε να έχουν τα λιγότερα
ελαττώµατα και στις κατά κεφαλή ενώσεις να µην υπάρχουν ρόζοι. Το πάχος θα είναι ανάλογο
της καµπυλότητας του φορέα και πάντως ποτέ πάνω από 40mm. Το πλάτος θα είναι
κατ΄ελάχιστον 10mm µεγαλύτερο από το καθαρό πλάτος (ξεχοντρισµένο) του
κατασκευαζόµενου στοιχείου. Οι κατά κεφαλήν αρµοί θα διαµορφώνονται µε µεγάλη ακρίβεια.
Το µήκος εµπλοκής θα είναι τουλάχιστον 50mm. Η περιεχόµενη υγρασία στο εργοστάσιο θα
είναι έως 11%. Στους υπολογισµούς θα ληφθεί υπόψη ότι η υγρασία θα είναι 19%, το µέγιστο
επιτρεπόµενο βέλος κάµψεως L/300 των λαµέλλων για το σύνολο των φορτίων της
κατασκευής.
2. Προϊόντα ξύλου
Χρησιµοποιούνται κόντρα πλακέ, κόντρα πλακέ (plywood) µε 5 τουλάχιστον στρώσεις για
πάχος έως 15mm και 7 τουλάχιστον στρώσεις για µεγαλύτερα πάχη. Εναλλακτικά ινοσανίδες
OSB/2 . Η κόλλα µεταξύ φύλλων είναι
κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Ενδεικτικές διαστάσεις 1,20χ2,50µ 1,22χ2,40µ 1,25χ2,50µ. Ως
ελάχιστη απαίτηση προϊόντα ξύλου Βόρειας Ευρώπης ή Βόρειας Αµερικής.
3. Μεταλλικά Εξαρτήµατα
Όλα τα µεταλλικά υλικά είναι ανθεκτικά στην διάβρωση και την οξείδωση από την επίδραση του
περιβάλλοντος και εκείνη των συνδεόµενων υλικών. Μόνο χαλύβδινα γαλβανισµένα εν θερµώ
µεταλλικά στοιχεία επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθούν στις ξύλινες κατασκευές. Το είδος, το µέγεθος τους και ο αριθµός τους θα
προκύπτουν από τους απαραίτητους στατικούς υπολογισµούς και τους πίνακες
χαρακτηριστικών που διαθέτουν οι κατασκευαστές τους.
Υλικά που χρησιµοποιούνται είναι τα ακόλουθα:
• Καρφιά λεία ή αυλακωτά ή συνεστραµµένα (BS 1202) γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα
• Ξυλόβιδες απλές ή πλήρους βήµατος (BS 1210)
• Μπουλόνια εξάγωνα (BS 4190)
• Ροδέλλες µεγάλης διαµέτρου (BS 4320), αντίστοιχες των µπουλονιών που θα
χρησιµοποιηθούν.
• Καρφοελάσµατα.
• ∆οκοθήκες και κάθε φύσης σύνδεσµοι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τη µελέτη και
τους υπολογισµούς µε ελάχιστο πάχος 3mm. Θα πρέπει να εφαρµόζουν ακριβώς και
να έχουν τουλάχιστον δύο τρύπες για κάθε συνδεόµενο µέρος που θα ανοιχτεί εκ των
προτέρων στο εργοστάσιο και θα είναι ευθυγραµµισµένες. Πάντοτε γαλβανισµένα ή
ανοξείδωτα.
• Βύσµατα µεταλλικά ή χηµικά πιστοποιηµένα µε ISO 9001.
• Βύσµατα αγκυρώσεως, HAS εκτονούµενα αγκύρια, HLC αγκύρια µε χιαστή εκτόνωση
τύπυ HILTI.
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4. Συντηρητικά – Κόλλες
4.1 Συντηρητικά.
Χρησιµοποιούνται κατά το δυνατόν άοσµα και αβλαβή για τον άνθρωπο συντηρητικά. Η
κατεργασία γίνεται σύµφωνα µε το BS 5268 , ανάλογα µε το είδος του συντηρητικού που θα
χρησιµοποιηθεί, µε πίεση, µε κενό, µε
εµβαπτισµό ή µε απλό εµποτισµό δια επαλείψεως µέχρι κορεσµού των ξύλων.
4.2 Κόλλες.
Χρησιµοποιούνται κόλλες ψυχρής συγκόλλησης από συνθετικές ρητίνες ανθεκτικές στο
εξωτερικό περιβάλλον και την υγρασία, τύπος WBP όπως ορίζεται στο BS 1204 (φαινόλη και
παρόµοιες). Κόλλες ουρίας αποκλείονται
για στοιχεία Φ.Ο.
5. Συνδέσεις
Τα ξύλα στα σηµεία των συνδέσεων και των στηρίξεων δεν θα έχουν κανένα φυσικό ελάττωµα
(ρόζοι, ανώµαλα νερά, σκασίµατα). Τα ξύλα κόβονται κάθετα στις επιφάνειες και οι τοµές είναι
επίπεδες, ώστε τα συνδεόµενα µέρη να εφάπτονται µεταξύ τους. Οι οπές θα ανοίγονται µε τις
σωστές γωνίες σε σχέση µε τις επιφάνειες. Γενικά κατά µήκος συνδέσεις επιδιώκεται να
γίνονται πάνω στα στηρίγµατα µε
αποδεκτό τρόπο. Κάρφωµα , βίδωµα κλπ, θα εκτελούνται σύµφωνα µε τη µελέτη σε ότι αφορά
το είδος τον αριθµό και την θέση τους στον κόµβο. Τα καρφιά και οι βίδες που
χρησιµοποιούνται έχουν αρκετό µήκος, ώστε να
εξασφαλίζουν τη σύνδεση και τοποθετούνται υπό γωνία ώστε να µην χαλαρώνει η σύνδεση
από τα φορτία.
Τέλος , λάµες σύνδεσης – δοκοθήκες θα συνδέονται κατ΄ελάχιστο µε τέσσερα καρφιά ή βίδες.
6. Ζευκτά στέγης
Η τοποθέτηση τους πρέπει γίνεται στην ακριβή θέση και κατακόρυφα µε χρήση αντηρίδων
προσωρινής στήριξης. Η στερέωση τους σε δοκοθήκες (wall plates) πρέπει να γίνεται σε
απόσταση 50mm από τον τοίχο. Η εξασφάλιση
της στερέωσης πρέπει να γίνεται µε αντιανέµια και αντηρίδες. Τα ακραία ζευκτά πρέπει να
εδράζονται πολύ καλά στους τοίχους της κατασκευής. Η τοποθέτηση και χρήση λαµών ως
προδιαγράφονται. Όπου η ξυλεία της στέγης είναι εµφανής γίνεται επεξεργασία των ακµών µε
λείανση. Για τα τµήµατα δε αυτής τα οποία εκτίθενται σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες
λειαίνονται οι φάσες και τα εξωτερικά τµήµατα, ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των οµβρίων.
7. Προστασία Ξύλου
Τα ξύλα των φερουσών κατασκευών προστατεύονται από προσβολές εντόµων και φυτικών
παράσιτων µε την περισσότερο ενδεδειγµένη για κάθε περίπτωση µέθοδο. Γενικά ακολουθείται
το BS 5268 σε ότι αφορά την επεξεργασία µε διαλύµατα σε κενό και υπό πίεση. Το πρώτο (ή
και δεύτερο) χέρι εµποτισµού (ή και µυκητοκτόνου) βερνικιού περνιέται πριν την τοποθέτηση
των µεταλλικών προσαρµογών και µετά την δια κοπής διαµόρφωση των ξύλων. Οι ξύλινες
κατασκευές προστατεύονται από την φωτιά µε επικαλύψεις που επιβραδύνουν την επίδραση
της φωτιάς στην προβλεπόµενη από τους κανονισµούς διάρκεια, (πυράντοχες γυψοσανίδες,
πυράντοχες πλάκες κλπ)
Λεπτή επίστρωση µε αφρογόνο ή άλλου τύπου επιβραδυντικό χρώµα εφαρµόζεται σύµφωνα µε
τις οδηγίες του παραγωγού του.

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πατώµατα (µε µόνωση, ξύλο laminate ή κόντρα πλακέ θαλάσσης ή κεραµικό πλακάκι) ,
τοιχοποιία (εσωτερική και εξωτερική µε µόνωση), σκεπή µε µόνωση και ασφαλτικό
κεραµίδι.
Πόρτες , παράθυρα µε διπλή υάλωση και ξύλινα ή αλουµινίου παραδοσιακά
παντζούρια, χρώµατος ξύλου, σύµφωνα µε το οριστικό συµφωνηθέν σχέδιο κάτοψης.
Μπάνιο µε είδη υγιεινής, πλακάκια και βρύσες.
Έπιπλο κουζίνας µε πάγκο-τραπέζι αναδιπλώµενο, νεροχύτη, ψυγείο και ντουλάπια
κάτω και πάνω.
Βιβλιοθήκη γραφείου, γραφείο, ντουλάπια έντυπου υλικού, γωνία P/C.
Πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση (πίνακας, πρίζες, διακόπτες,
σωληνώσεις, διάφορες παροχές).
Σίτες στα παράθυρα και στις εξώπορτες
Ηλιακό θερµοσίφωνα
Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού δυναµικότητας ικανής για την χρήση που
προορίζεται η τροχοβίλα.
Αναµονές για µελλοντική τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ.
Προ εγκατάσταση multimedia για πρόσβαση στο internet & δορυφορικά κανάλια από το
δέκτη της τηλεόρασης.
Εξωτερικός φωτισµός µε χρονοδιακόπτη.
Εσωτερικός φωτισµός σε spot µε εξαιρετικής οικονοµίας και αντοχής αµπούλες Led.
Ρυθµιστής παροχής νερού για την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης.
Καζανάκι µε ροή νερού διπλής ταχύτητας στο W.C.
Air conditions ενεργειακής κλάσης Α & Α+ (για την κάλυψη της τροχοβίλας).

Με την οριστική παραλαβή της προµήθειας, θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης καλής
λειτουργίας. Η τροχοβίλα µε τον εξοπλισµό και τις εφαρµογές του συστήµατος που
προσφέρεται, πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ’ ελάχιστον από δύο (2) χρόνια εγγύησης
καλής λειτουργίας.
Χώρος παράδοσης των προµηθευόµενων προϊόντων θα είναι ο ακόλουθος:
Το σηµείο (χώρος) τοποθέτησής της, που είναι στη περιοχή "Γέρακα" Τ.Κ. Βασιλικού,
∆.Ε. Ζακυνθίων, ∆ήµου Ζακύνθου.
Η υπόψη προµήθεια θα έχει εκτιµώµενη διάρκεια δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα φυσικά
πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και να είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό της Ε.Ε.
ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα
στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ.
β. Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-

Να έχουν αντικείµενο απασχόλησης, την κατασκευή ή πώληση ξύλινων
κατασκευών (τροχοβίλες κλπ), σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.
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γ. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ενότητας α
της παρούσας παραγράφου.
- Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε
προσώπου και το ειδικό µέρος της Προµήθειας που θα αναλάβει.
- Ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα β της παρούσας
παραγράφου, καλύπτονται από ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους.

Καλούνται όλοι οι ανωτέρω ενδιαφερόµενοι 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. «Τίτλος_φορέα»
γ. «Ανατιθέµενο αντικείµενο» - «Αριθµός Προκήρυξης»
δ. Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
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 (πλήρη και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της
προµήθειας -χρόνο παράδοσης κλπ.-) όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω σύµφωνα και µε τα
κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης όπως περιγράφονται παρακάτω.
Θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά η συµφωνία της προσφερόµενης λύσης σε σχέση µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης.
Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να συµπληρώσουν τον Πίνακα Προδιαγραφών, ως εξής:
α)
Στη στήλη «Απάντηση» θα πρέπει να σηµειωθεί υποχρεωτικά η απάντηση του
Προσφέροντα που θα έχει:
Την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή ένα αριθµητικό µέγεθος από το
οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή.
β)
Στην στήλη «Παρατηρήσεις» ο Προσφέρων µπορεί να καταγράψει προαιρετικά τυχόν
σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν τα στοιχεία του Πίνακα Ενδεικτικών Προδιαγραφών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στην παρούσας και δεν 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, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για παράδοση
της προµήθειας στον χώρο που αναφέρεται στο Άρθρο 5. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση.
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Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους, οι Προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να
συµπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς:

Πίνακας

Οικονοµικής

Π ρ ο σ φ ο ρ άς
ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(Χωρίς
ΦΠΑ)

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.
Στην τιµή προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται:
1. Τα έξοδα µεταφοράς της τροχοβίλας µέχρι το σηµείο (χώρο) τοποθέτησής της,
που είναι στη περιοχή "Γέρακα" Τ.Κ. Βασιλικού, ∆.Ε. Ζακυνθίων, ∆ήµου
Ζακύνθου.
2. Η ειδική µεταλλική τροχήλατη πλατφόρµα, η οποία χρησιµοποιείται για την
µεταφορά της τροχοβίλας και αποτελεί ταυτόχρονα τη βάση τοποθέτησής της.

Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι µικρότερο
του 80% της διαµέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών
Προσφορών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον
υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ.
σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και µετά την παροχή
της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η
Προσφορά θα απορρίπτεται.
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 03/01/2013, 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 έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
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Επισηµαίνεται ότι µε την υποβολή της σχετική αίτησης, ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει ότι
έλαβε γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα
∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την «Προµήθεια τροχοβίλας για την υποστήριξη της
ενηµέρωσης στο Γέρακα Ζακύνθου» για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
και όλων των νόµιµων κρατήσεων. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει
τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580039 που
συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών µε κριτήριο τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά.

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 εκτός
από τα φυλλάδια (prospectus).
Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αξιολογεί
τις τεχνικές προσφορές ελέγχοντας αν οι προσφερόµενες υπηρεσίες 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.
Βαθµολόγηση Τεχνικής προσφοράς
Η βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόµενο του σχετικού Φακέλου σε
σχέση µε τα ακόλουθα επί µέρους κριτήρια και έχει συντελεστή βαρύτητας 70%.

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

j1

Τεχνικές Προδιαγραφές τροχοβίλας (ποιότητα
προσφερόµενων υλικών-προσφερόµενη λύση
κλπ)
Εξωτερική εµφάνιση και σχεδίαση

j2
j3
j4
j5

Τυχόν έξτρα προσφερόµενος εξοπλισµός πέραν
των υποχρεωτικών
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης µετά
την πώληση
Χρόνος παράδοσης
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j6

5%
100%

Χρόνος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας
ΣΥΝΟΛΟ

Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική
βαθµολογία των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε
βάση τον παρακάτω τύπο:
Tj = (j1 x 0,5) + (j2 x 0,2) + (j3 x 0,1) + (j4 x 0,05) + (j5 x 0,1) + (j6 x 0,05)
όπου:
Tj :
j1,2,3,4,5,6
:

η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j
η βαθµολογία των επιµέρους Υποκριτηρίων για την πρόταση j σε κλίµακα
0-10

Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθµολογία κατά την Αξιολόγηση της Τεχνικής
Προσφοράς µικρότερη του 6,5 δεν αξιολογούνται περαιτέρω, και αποκλείονται από τη
περαιτέρω διαδικασία.
Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πίνακα µε την βαθµολόγηση
των Τεχνικών Προσφορών, όπου αναφέρονται και οι Τεχνικές Προσφορές που έχουν
συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία µικρότερη του 6,5 ή οι τεχνικές προσφορές που κρίθηκαν
απαράδεκτες και απορρίπτονται ο οποίος θα συµπεριληφθεί στο σχετικό πρακτικό τελικής
αξιολόγησης της επιτροπής.
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
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.
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.
Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό µε την
βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, όπου αναφέρονται και οι Τεχνικές Προσφορές που
κρίθηκαν απαράδεκτες και απορρίπτονται.

Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς
Η αποσφράγιση του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται για όσες προσφορές δεν
έχουν απορριφθεί κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά είναι διατυπωµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
προκήρυξη (συµπληρωµένος κατά το υπόδειγµα σχετικός πίνακας) και δεν υπερβαίνει τον
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προϋπολογισµό της προµήθειας σηµειώνεται η συνολική προσφερόµενη (αιτούµενη) τιµή
του υποψηφίου.
Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 30%.
Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.
Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

Οj = ( Κ min / Κ j ) Χ 10

όπου:

Οj

:

η βαθµολογία για το συγκεκριµένο κριτήριο της οικονοµικής προσφοράς j

Κ min

:

Το χαµηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές

Κj

:

Το κόστος της προσφοράς j

Τελική αξιολόγηση
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των
προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω
τύπο:

Fj = 0,70 x Tj + 0,30 x Oj

όπου:

Fj

:

η συνολική βαθµολογία της πρότασης j

Tj

:

η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j

Oj

:

η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς για την πρόταση j

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.
Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συµφέρουσα προσφορά. Σε
περίπτωση ισοβαθµίας οι προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά
του βαθµού Τεχνικής Προσφοράς. Συντάσσεται σχετικό πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης.
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.
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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.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το
δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Οι παρακάτω εγγυήσεις προβλέπονται από την παρούσα:
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της προµήθειας και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της
σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υπογραφή της Σύµβασης, να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης αξίας <ποσό (ολογράφως και αριθµητικών)>, που καλύπτει
το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο
κατά δύο (2) µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο της προµήθειας. Σε περίπτωση
παράτασης του συµβατικού χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο
χρονικό διάστηµα.
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόµενου εξοπλισµού, ο
Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του. Κατά την ίδια περίοδο οφείλει να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην τροχοβίλα, στον εξοπλισµό της και
στις εφαρµογές του συστήµατος που προσφέρεται από τον Ανάδοχο.
Για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν από την έναρξη του
χρόνου καλής λειτουργίας µε την οριστική παραλαβή της προµήθειας και πριν από την
αποδέσµευση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και της εγγύησης προκαταβολής (αν έχει
δοθεί). Η αξία της εγγύησης καλής λειτουργίας θα ανέρχεται στο 15% της συµβατικής
αξίας της προµήθειας, χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση θα έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο
από το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) µήνες.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη του χρόνου
καλής λειτουργίας, ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των
συµβαλλοµένων.
Στην περίπτωση ένωσης φορέων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
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Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται αναρτηµένη για 15 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. (κος Γεώργιος Χαρµπής) 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
Αναπλ. 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 τροχοβίλας για την υποστήριξη της ενηµέρωσης στο Γέρακα Ζακύνθου»
ΑΙΤΗΣΗ - ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Του
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Για την συµµετοχή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε προηγούµενη δηµοσίευση ∆ιαγωνισµού,
για την ανάδειξη αναδόχου για το ∆ιαγωνισµό «Προµήθεια τροχοβίλας για την υποστήριξη της
ενηµέρωσης στο Γέρακα Ζακύνθου»
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, ...../......./2012
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ∆ΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ

(υπογραφή-σφραγίδα)

Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 (26950) 29870 – 72, Φαξ: +30 (26950) 23499

E-Mail: info@nmp-zak.org,
E-Address: http://www.nmp-zak.org

