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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

: Ελ. Βενιζέλου 1
: 291 00 Ζάκυνθος
: 26950 29870
: 26950 23499
: Γεώργιος Χαρµπής

Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κωδ.
Τηλ.
Fax.
Πληροφορίες

Α.∆.Α.:_____________________
Ζάκυνθος, 14/05/2012
Αρ. Πρωτ.: 720

Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την
«Προµήθεια οχηµάτων»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: οικ.174800/16-12-2011
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣ: 340184
Αναθέτουσα Αρχή

: Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Είδος Υπηρεσίας

: Προµήθεια οχηµάτων για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1
(άξονας 2.2.i) του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

∆ιάρκεια

: 5 µήνες

Προϋπολογισµός

: Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 29.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ

Χρηµατοδότηση

: Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» από τις
πιστώσεις του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ:
2011ΣΕ07580039
: 18/05/2012

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
Περίληψης προκήρυξης
Καταληκτική Ηµεροµηνία
Υποβολής Προσφορών

: 06/06/2012, ώρα 13:00

Τόπος
προσφορών

Υποβολής

: Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ.:
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος – 291 00

Παραλαβή
Προκήρυξης

Τεύχους

Πληροφορίες

: Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ.:
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος – 291 00
Και από το δικτυακό τόπο www.nmpz-zak.org
: Με επιστολή στη διεύθυνση :
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος – 291 00
τηλ:26950-29870, fax: 26950-23499
Email: info@nmp-zak.org

Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος
W ebsite: www.nmp-zak.org
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προµηθειών» (Α’ 199).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους»
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα & ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 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.∆. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 346/98 (Α΄230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ
σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Π.∆ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007).
7. Την ΠΟΛ 1056/05 µε αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονοµικών και την
13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρµογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.».
8. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007).
9. Το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες
διατάξεις»(ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).
10. Τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
(Υ.Α. 5475/ΦΕΚ 325 Β'/11-2-2004).
11. Τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 870/ΦΕΚ
65 Β'/21-1-2005).
12. Τον Κανονισµό για την ανάθεση έργων, µελετών και προµηθειών του Φορέα ∆ιαχείρισης του
Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 5473/ΦΕΚ 322 Β'/11-2-2004).
13. 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.
14. 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».
15. 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».
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16. 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".
17. 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.
18. 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.
19. Την υπ’ αρ. 44/2012 απόφαση του Προέδρου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά
την έγκριση των όρων δηµοπράτησης.
20. 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.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ει
Πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά για την Προµήθεια οχηµάτων του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την υλοποίηση
της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 (άξονας 2.2.i) του Άξονα
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από
ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
Τα οχήµατα που θα προµηθευτεί ο Φορέας είναι:
•

•

Ένα (1) όχηµα τύπου Jeep (όχηµα παντός εδάφους), µε κινητήρα πετρελαίου αντιρυπαντικής τεχνολογίας (χαµηλές εκποµπές CO), κυβισµού έως 1.800 κυβικών εκατοστών
και κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4x4).
Μία (1) δίκυκλη µηχανή µε κινητήρα βενζίνης, κυβισµού 125 κυβικών εκατοστών.

Το υπόψη έργο θα έχει εκτιµώµενη διάρκεια πέντε (5) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης.
Η προϋπολογιζόµενη συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, είναι είκοσι εννέα χιλιάδες
ευρώ (29.000,00 €) ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων
Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580039.
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η 06/06/2011, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 13:00 µ.µ. στα Γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος –Τ.Κ.
291 00.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 40 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο της παραπάνω προθεσµίας θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τo συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,
θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής.

τo οποίo

Η παρούσα περίληψη της προκήρυξης καθώς και οι αναλυτικοί όροι της προκήρυξης θα βρίσκονται
αναρτηµένα για 15 ηµέρες στην ιστοσελίδα του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.: www.nmp-zak.org,
στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/nmpz και στα γραφεία του.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της προκήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία
µας.

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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14-05-2012
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ «Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Προµήθεια οχηµάτων»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «29.000,00» ΕΥΡΩ
Τα οχήµατα που θα προµηθευτεί ο Φορέας είναι:
•

•

Ένα (1) όχηµα τύπου Jeep (όχηµα παντός εδάφους), µε κινητήρα πετρελαίου αντιρυπαντικής τεχνολογίας (χαµηλές εκποµπές CO), κυβισµού έως 1.800 κυβικών εκατοστών
και κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4x4).
Μία (1) δίκυκλη µηχανή µε κινητήρα βενζίνης, κυβισµού 125 κυβικών εκατοστών.
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ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού
O Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
για την Προµήθεια οχηµάτων του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., για την υλοποίηση της πράξης
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 (άξονας 2.2.i) του Άξονα Προτεραιότητας 9
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».
Τα οχήµατα που θα προµηθευτεί ο Φορέας είναι:
•

•

Ένα (1) όχηµα τύπου Jeep (όχηµα παντός εδάφους), µε κινητήρα πετρελαίου αντιρυπαντικής τεχνολογίας (χαµηλές εκποµπές CO), κυβισµού έως 1.800 κυβικών εκατοστών
και κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4x4).
Μία (1) δίκυκλη µηχανή µε κινητήρα βενζίνης, κυβισµού 125 κυβικών εκατοστών.

Τα ανωτέρω οχήµατα θα καλύψουν όλες τις ανάγκες του Φορέα του Ε.Θ.Π.Ζ. για τα επόµενα
χρόνια, διασφαλίζοντας την αποτελεσµατική εφαρµογή των δράσεων του Πάρκου.
∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται
µεµονωµένα για µέρος της ανωτέρω προµήθειας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΥΤΗΣ.

1.2 Προϋπολογισµός
Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού για την «Προµήθεια οχηµάτων» για την
υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων Ευρώ
(29.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων. Η
προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων
Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580039 που συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά
20% από εθνικούς πόρους.

1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ο οποίος
διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισµό και θα υπογράψει µε τον ανάδοχο σύµβαση για την «Προµήθεια
οχηµάτων» για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».
Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της προκήρυξης δίνονται από τα Γραφεία του Φορέα
∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.:
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος – 291 00
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Και από το δικτυακό τόπο www.nmpz-zak.org (ανάρτηση τευχών της προκήρυξης για 15 ηµέρες)
Τηλέφωνο: 26950/29870
Fax: 26950/23499
Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής.

1.4 Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο του διαγωνισµού
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα από:
• Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη.
• Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους».
•

Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα &
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».

•

Τις διατάξεις του Π.∆. 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.∆. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».

•

Τις διατάξεις του Π.∆. 346/98 (Α΄230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε
ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Π.∆ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007).

•

Την ΠΟΛ 1056/05 µε αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονοµικών και την
13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρµογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.».

•

Το ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007).

•

Το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες
διατάξεις»(ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010). Τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού (ΦΕΚ 971/Β/13.07.2005).

•

Την υπ.αριθµ. 11508/ΕΥΘΥ 566 εγκύκλιο του Υπουργείου 0ικονοµίας Ανταγωνιστικότητας
& Ναυτιλίας

•

Τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α.
870/ΦΕΚ 65 Β'/21-1-2005).

•

Τον Κανονισµό για την ανάθεση έργων, µελετών και προµηθειών του Φορέα ∆ιαχείρισης
του Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 5473/ΦΕΚ 322 Β'/11-2-2004).

•

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.

•

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.

•

Την υπ’ αρ. 44/2012 απόφαση του Προέδρου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που
αφορά την έγκριση των όρων δηµοπράτησης.
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•

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.

•

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».

•

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».

•

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".

•

Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης,
όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και την µε αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ/1212/30.06.10 Υπουργική
Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων.

1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 06/06/2012, 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.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Προµήθεια οχηµάτων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, την εισήγηση κατακύρωσης
καθώς και κάθε άλλη συναφής µε την καλή εκτέλεση του διαγωνισµού ενέργεια, συλλογικό όργανο
της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό µε βάση την υπ' αριθµ.
29Β/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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Το αρµόδιο για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των παραδοτέων, συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό µε βάση την υπ’ αρ.
29∆/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση ενστάσεων του άρθρου 15 του Π∆ 118/2007 και προσφυγών του
άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο
συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό µε βάση την υπ’ αρ. 29Γ/2012 απόφαση του ∆.Σ. του
Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
Ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Προµήθεια και θα υπογράψει την απαιτούµενη σύµβαση
µε την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. ∆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 πώληση οχηµάτων, σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.

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.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας
κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλος της ένωσης ή
της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε, εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί
να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους.
Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν
τους όρους της Σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα
του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O αντικαταστάτης ωστόσο,
πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
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3.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής.
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
1.
Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης
∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
2.
Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις.
3.
Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση,
γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που
απαριθµούνται κατωτέρω:
α)συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
β)δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
ης
26 Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ)νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
ης
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.
ε)Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία.
4. Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής τους.
5. Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2 του
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία
έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
6.
Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
7.
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων καθώς
και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι.
8.
Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
9.
Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας
διακήρυξης
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις
παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας.

3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση
συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α., ήτοι 1.450,00 ευρώ.
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Οι Προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά, η
µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των οποίων συνιστά λόγο αποκλεισµού τους από τον
διαγωνισµό:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχονται τους
όρους της διακήρυξης και τους όρους του σχεδίου – σύµβασης και ότι έλαβαν γνώση του
αντικειµένου του έργου σύµφωνα µε το Άρθρο 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ της παρούσας.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται
ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες :
α. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητα, ή για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρ. 6 παρ. 2
εδάφιο α (αρ. 1) του Π∆ 118/07 αδικήµατα.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί µη
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του Π∆ 118/07 υποβάλλουν :
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε
κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισµού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε µέλος σύµφωνα
µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
τους. Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2 του
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής τους.
γ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές
κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
δ. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Τα
αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως
της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
ε. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των
προσφορών.
στ. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
των άρθρων 6 και 20 του Π.∆. 118/2007.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του.
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ζ. Η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, της οποίας
έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και ότι καλύπτει το σύνολο του έργου καθώς και ότι
παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του ∆ιαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή
της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως και για κάθε λόγο δηµοσίου συµφέροντος.
η. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς).

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι
ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
5. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα
κάθε
συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για
Ο.Ε. και Ε.Ε.).
6. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή
τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού
προσώπου.
7. Στοιχεία Συµµετοχής για ενώσεις / κοινοπραξίες
Τα µέλη των Ενώσεων/Κοινοπραξιών Φυσικών ή Νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, θα πρέπει να πληρούν τα δικαιολογητικά της παρ.8 (ελάχιστες προϋποθέσεις
συµµετοχής) σωρευτικά.
Οι ενώσεις /κοινοπραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
αυτή, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους, εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν:
1. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου:
i. να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους
της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό µέρος του Έργου, το
οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της
Προσφοράς,
ii. να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συµβατικού Τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε κάθε
µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας,
iii. να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των
µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας,
iv. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της για τη
συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και
των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
v. να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα µέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι
αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την
εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης.
2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους:
i.
στην Ένωση/Κοινοπραξία
ii.
στο ∆ιαγωνισµό
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει την συµπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών και
οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά µέσα σε
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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 τρεις (3)
διαφορετικούς φακέλους :
α. Φάκελο µε ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά
συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 3, παράγραφο 3 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
β. 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 στο Άρθρο 5 της παρούσας ∆ιακήρυξης
σύµφωνα και µε τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης όπως περιγράφονται στο άρθρο 9.
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 Ενδεικτικών Προδιαγραφών (Άρθρο
5), 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 στο Άρθρο 5 της παρούσας Προκήρυξης και δεν
διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον Προσφέροντα, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα.
Θα πρέπει ακόµη να περιγραφεί το τµήµα της Προµήθειας που ο Προσφέρων έχει την πρόθεση να
υλοποιήσει µε υπεργολάβους, µε αναφορά των πιθανών υπεργολάβων.
Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι µονογραµµένη.
γ. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονοµική προσφορά θα
περιέχει το προσφερόµενο τίµηµα σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για παράδοση της

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

Τηλ. 2695029870 Fax. 2695023499
e-mail: info@nmp-zak.org

14

ΑΔΑ: Β49ΥΟΡΡΥ-Ω06

προµήθειας στον χώρο που αναφέρεται στο Άρθρο 5. 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

Π ρ ο σ φ ο ρ άς
ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙ∆ΟΥΣ**

ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(Χωρίς
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(Χωρίς
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (Με
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΑ
** Η καταγραφή των ειδών θα γίνει συνεχόµενα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 5.
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.
Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 40 ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας του
διαγωνισµού. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την οριστική
παραλαβή της προµήθειας. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Στην τιµή προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα έξοδα µεταφοράς καθώς η
παράδοση θα γίνει στα γραφεία του Φορέα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου στη
Ζάκυνθο και όλα τα έξοδα για την µεταβίβαση και απόκτηση πινακίδων τόσο στο τµήµα
Συγκοινωνιών όσο και στη ∆.Ο.Υ.
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 κατασκευής / προµήθειας / υπηρεσίας ή τις τεχνικές λύσεις
που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων για την
προµήθεια ή υπηρεσία των προϊόντων ή την πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών /
υπηρεσιών 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.
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ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Τα οχήµατα που θα προµηθευτεί ο Φορέας είναι:
•

•

Ένα (1) όχηµα τύπου Jeep (όχηµα παντός εδάφους τύπου SUV), µε κινητήρα πετρελαίου
αντι-ρυπαντικής τεχνολογίας (χαµηλές εκποµπές CO), κυβισµού έως 1.800 κυβικών
εκατοστών και κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4x4).
Μία (1) δίκυκλη µηχανή µε κινητήρα βενζίνης, κυβισµού 125 κυβικών εκατοστών.

Τα ανωτέρω οχήµατα θα καλύψουν όλες τις ανάγκες του Φορέα του Ε.Θ.Π.Ζ. για τα επόµενα
χρόνια, διασφαλίζοντας την αποτελεσµατική εφαρµογή των δράσεων του Πάρκου.

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

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

1

Υποχρεωτική Απαίτηση

Γενικά

1.1.1

Πλήθος µονάδων

1.1.2

Να αναφερθεί µοντέλο και
εταιρία κατασκευής

1.1.3

Τύπος οχήµατος

1.1.4

Αριθµός θυρών επιβατών
Αριθµός

1
ΝΑΙ
Jeep (όχηµα παντός εδάφους)
4

επιβαινόντων

(συµπεριλαµβανοµένου
οδηγού)

≥4

του

1.2

Κινητήρας

1.2.1

Τύπος καυσίµου

1.2.2

Κυβισµός

1.2.3

Μέγιστη ιπποδύναµη (να
αναφερθούν οι στροφές που
αποδίδεται)

1.2.4

Πετρέλαιο
< 1.800 κ.εκ.
≥ 100 HP (κατά DIN)

Μέγιστη ροπή στρέψης
(να αναφερθούν οι στροφές
που αποδίδεται)

1.2.5

Κύλινδροι (να αναφερθεί
αριθµός και διάταξη)

1.2.6

Παρατηρήσεις

Όχηµα τύπου Jeep (όχηµα παντός εδάφους τύπου SUV) - Ποσότητα: 1

1.1

1.1.5

Απάντηση

Σύστηµα ψύξης
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Υποχρεωτική Απαίτηση

Απάντηση

1.2.7

Επίπεδα ρύπων

Να αναφερθεί

1.2.8

Μέση (µεικτή)
κατανάλωση καυσίµου σε
lt/100Km

Να αναφερθεί

1.2.9

Εκποµπές CO2

1.3

Αναρτήσεις

1.3.1

Εµπρός

Να αναφερθεί

1.3.2

Πίσω

Να αναφερθεί

1.4

Σύστηµα µετάδοσης

1.4.1

Κιβώτιο ταχυτήτων

Μηχανικό

1.4.2

Αριθµός σχέσεων
µετάδοσης

≥ 5 + 1 όπισθεν

1.4.3

Κίνηση 4x4

1.4.4

Κίνηση κατ’ επιλογή και
στους τέσσερις τροχούς

Να αναφερθεί

1.4.5

∆υνατότητα χειροκίνητης
επιλογής 4x4

Να αναφερθεί

1.5

Σύστηµα πέδησης - διεύθυνσης

1.5.1

Υδραυλικό σύστηµα
πέδησης

1.5.2

Σύστηµα πέδησης εµπρός

Αεριζόµενοι δίσκοι

1.5.3

Σύστηµα πέδησης πίσω

∆ίσκοι ή Ταµπούρα

1.5.4

Τιµόνι στο αριστερό µέρος
του οχήµατος µε σύστηµα
αυτόµατης επαναφοράς

ΝΑΙ

1.5.5

Τιµόνι µε ηλεκτρική
υποβοήθηση

ΝΑΙ

1.6

Εσωτερικός χώρος – Στοιχεία άνεσης και ασφάλειας επιβατών

1.6.1

Αερόσακοι οδηγούσυνοδηγού

1.5.2

Λοιποί αερόσακοι

Να αναφερθούν

1.6.3

Ζώνες ασφαλείας

ΝΑΙ

1.6.4

Air Condition ή klima

ΝΑΙ

1.6.5

Σύστηµα
αντιµπλοκαρίσµατος
φρένων ABS

ΝΑΙ

Παρατηρήσεις

< 150 g/Km

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Υποχρεωτική Απαίτηση

1.6.6

Σύστηµα ESP

ΝΑΙ

1.6.7

Ηχοσύστηµα Ράδιο CD

ΝΑΙ

1.6.8

Πατάκια

ΝΑΙ

1.6.9

Μπαγκαζιέρα οροφής

ΝΑΙ

1.6.10

Πρόσθετα αξεσουάρ

Θα συνεκτιµηθούν στην τεχνική
βαθµολόγηση

1.7

Εξωτερικός χώρος

1.7.1

Χρώµα οχήµατος

Θα επιλεγεί από το
χρωµατολόγιο

1.7.2

Μεταλλικό χρώµα

ΝΑΙ

1.7.3

Εξωτερικός χώρος
οχήµατος

Να φέρει τις απαραίτητες
επιγραφές και άλλα διακριτικά
που θα καθορίσει ο Φ.∆.
(λογότυπο της αρµόδιας
υπηρεσίας κλπ.)

1.7.4

Ζάντες

1.7.5

Ελαστικά

Απάντηση

Παρατηρήσεις

Αλουµινίου (να αναφερθεί
διάσταση)
Πρόσφατης κατασκευής (όχι
παλαιότερα των 6 µηνών)

1.7.6

∆ιαστάσεις ελαστικών

1.8

Ασφάλεια – Προστασία οχήµατος – Παρελκόµενα

1.8.1

Αντικλεπτικό σύστηµα
Immobilizer

ΝΑΙ

1.8.2

Εφεδρικός τροχός

ΝΑΙ

1.8.3

Γρύλος ανύψωσης
οχήµατος

ΝΑΙ

1.8.4

Πλήρες σετ διάταξης
ρυµούλκησης
(κοτσαδόρος)
αποσπώµενος µε
ηλεκτρική εγκατάσταση
παροχής ρεύµατος,
τοποθετηµένος επί του
οχήµατος µε την
απαιτούµενη άδεια

ΝΑΙ

1.8.5

Σετ τριγώνου-φαρµακείουπυροσβεστήρα σύµφωνα
µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.

ΝΑΙ

1.8.6

Βιβλία συντήρησης και

ΝΑΙ

Να αναφερθούν
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Υποχρεωτική Απαίτηση

Απάντηση

Παρατηρήσεις

επισκευής
1.9

Εγγυήσεις-Συντηρήσεις

1.9.1

Μηχανική εγγύηση

Να αναφερθεί

1.9.2

Αντισκωριακή εγγύηση

Να αναφερθεί

1.9.3

Παροχή ∆ωρεάν
Συντήρησης (ανταλλακτικά

2 έτη

και εργασία)

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

2

Υποχρεωτική Απαίτηση

Γενικά

2.1.1

Πλήθος µονάδων

2.1.2

Να αναφερθεί µοντέλο και
εταιρία κατασκευής

2.1.3

Τύπος οχήµατος

2.2

Κινητήρας

2.2.1

Τύπος καυσίµου

2.2.2

Κυβισµός

2.2.3

Μέγιστη ιπποδύναµη (να

1
ΝΑΙ

∆ίκυκλη µηχανή

Βενζίνη
Περίπου 125 κ.εκ.
≥ 9 HP

αναφερθούν οι στροφές που
αποδίδεται)

Μέγιστη ροπή στρέψης
(να αναφερθούν οι στροφές
που αποδίδεται)

2.2.5

Παρατηρήσεις

∆ίκυκλη µηχανή – Ποσότητα: 1

2.1

2.2.4

Απάντηση

Κύλινδροι (να αναφερθεί
αριθµός και διάταξη)

≥ 0,90 χλγµ

≥ 1 τετράχρονος

2.2.6

Σύστηµα ψύξης

Να αναφερθεί

2.2.7

Επίπεδα ρύπων

Euro-3

2.3

Αναρτήσεις

2.3.1

Εµπρός

Να αναφερθεί

2.3.2

Πίσω

Να αναφερθεί
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή
2.4

Σύστηµα µετάδοσης

2.4.1

Κιβώτιο ταχυτήτων

Υποχρεωτική Απαίτηση

Απάντηση

Παρατηρήσεις

Μηχανικό ή Αυτόµατο (να
αναφερθεί)

2.4.2

Αριθµός σχέσεων
µετάδοσης

2.5

Σύστηµα πέδησης

2.5.1

Σύστηµα πέδησης εµπρός

2.5.2

Σύστηµα πέδησης πίσω

≥3

∆ίσκος
∆ίσκος ή ταµπούρο (να
αναφερθεί)

2.6

Παρελκόµενα

2.6.1

Χρώµα δίκυκλου

2.6.2

∆ιαστάσεις ελαστικών

2.6.3

Κράνος οδήγησης

=2

2.6.4

Μπαγκαζιέρα

ΝΑΙ

2.7

Εγγυήσεις-Συντηρήσεις

2.7.1

Μηχανική εγγύηση

2.7.2

Παροχή ∆ωρεάν
Συντήρησης (ανταλλακτικά

Θα επιλεγεί από το
χρωµατολόγιο
Να αναφερθούν

Να αναφερθεί
2 έτη

και εργασία)

Χώρος παράδοσης των προµηθευόµενων προϊόντων θα είναι ο ακόλουθος: Στα γραφεία του
Φορέα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ
(29.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23%.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Η διάρκεια εκτέλεσης της Προµήθειας / Υπηρεσίας ορίζεται την ίδια ηµέρα µε την υπογραφή της
σύµβασης.
Λεπτοµέρειες και ακριβές χρονοδιάγραµµα θα καθορίζονται στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον
Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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Οι πληρωµές στον Ανάδοχο θα καταβάλλονται ως εξής:
Το 100% της αξίας καταβάλλεται µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Η απόκτηση των
σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 9 - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην έδρα του «ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» , την Τετάρτη 06/06/2012 και ώρα 13:00 µ.µ..
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισµένες προσφορές τους στη διεύθυνση:
- ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
- Ελευθερίου Βενιζέλου 1
- Ζάκυνθος
- 291 00

Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, ώστε κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία και
ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν θα
γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγµατοποιείται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού.
9.2. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας
∆ιακήρυξης, µέχρι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την κατάθεση των προσφορών για τον
διαγωνισµό, από τον «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ».
Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης δεν θα γίνονται
δεκτές.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή
διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς τους, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων θα είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα.
9.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών,
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 9.1 της παρούσας Προκήρυξης.
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Αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τον φάκελο δικαιολογητικών (και των εγγυήσεων
συµµετοχής), καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς συνολικά για όλα τα Τµήµατα,
µονογράφονται δε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και οι Τεχνικές
προσφορές κατά φύλλο εκτός από τα φυλλάδια (prospectus).
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα δικαιούνται να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους, επιδεικνύοντας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού βεβαίωση
εκπροσώπησης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των
Προσφερόντων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Προκήρυξης συµπεριλαµβανοµένων των
εγγυήσεων συµµετοχής και καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε Πρακτικό της. Ο έλεγχος
των εγγυήσεων συµµετοχής θα γίνει συνολικά για όλα τα τµήµατα (εφόσον υπάρχουν τµήµατα). Ο
έλεγχος των υπόλοιπων δικαιολογητικών θα γίνει επίσης ενιαία για όλα τα Τµήµατα (εφόσον
υπάρχουν τµήµατα).
Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόµενο
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.
Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές ελέγχοντας αν τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Άρθρο 5 της παρούσης. 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.
Η βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόµενο του σχετικού Φακέλου σε
σχέση µε τα ακόλουθα επί µέρους κριτήρια:
Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

1

20%

2

Τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα (ισχύς –
ροπή – κατανάλωση κλπ)
Συστήµατα ασφάλειας επιβατών

3

Στοιχεία άνεσης επιβατών

10%

4

Τεχνολογία και αξιοπιστία

10%

5

Ποιότητα κατασκευής

10%

6

Εξωτερική εµφάνιση και σχεδίαση

5%

7

Τυχόν έξτρα προσφερόµενος εξοπλισµός

5%

8

Χρόνος παράδοσης

10%

9

Χρόνος εγγυήσεων

10%

10

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξηςσυντήρησης (service) µετά την πώληση
ΣΥΝΟΛΟ

10%
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Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα αποφασισθεί και θα
κοινοποιηθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 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.

9.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι από τους Προσφέροντες επιθυµούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων τεχνικών
προσφορών, θα µπορούν να το πράξουν εντός δύο (2) το πολύ εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα
αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία του «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», υπό την παρουσία της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ώρες 1112πµ
9.5. 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.
9.6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό
αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της Προκήρυξης.
Μικρές αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, µετά από
αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
9.7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση. Σε
περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9.8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η τελική αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, περνώντας
και τη φάση της ποιοτικής επιλογής (τεχνική αξιολόγηση), θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά συνολικά για όλα τα τµήµατα (εφόσον υπάρχουν τµήµατα) µε
βάση τον ακόλουθο τύπο :
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Βαθµολόγηση Τεχνικής προσφοράς
Η βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόµενο του σχετικού Φακέλου σε
σχέση µε τα ακόλουθα επί µέρους κριτήρια:
Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής
Βαρύτητας

1

20%

2

Τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα (ισχύς –
ροπή – κατανάλωση κλπ)
Συστήµατα ασφάλειας επιβατών

3

Στοιχεία άνεσης επιβατών

10%

4

Τεχνολογία και αξιοπιστία

10%

5

Ποιότητα κατασκευής

10%

6

Εξωτερική εµφάνιση και σχεδίαση

5%

7

Τυχόν έξτρα προσφερόµενος εξοπλισµός

5%

8

Χρόνος παράδοσης

10%

9

Χρόνος εγγυήσεων

10%

10

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξηςσυντήρησης (service) µετά την πώληση
ΣΥΝΟΛΟ

10%

10%

100%

Για τις περιπτώσεις που καλύπτονται οι αιτούµενες προδιαγραφές η ελάχιστη βαθµολογία είναι 100
βαθµοί. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που
υπερκαλύπτονται οι αιτούµενες προδιαγραφές. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες
απαιτούµενες προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε τεχνικής
προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων.
Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόµενο
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.
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.
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Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς-Τελικό αποτέλεσµα
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 προϋπολογισµό
του έργου σηµειώνεται η συνολική προσφερόµενη (αιτούµενη) τιµή του υποψηφίου.
Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών, γίνεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο (άρθρο 20
Π∆ 118/2007), όπου η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που
παρουσιάζει το µικρότερο λόγο (Λ):

Τιµή προσφοράς
Λ = -----------------------------------------Βαθµολογία Τεχνικής προσφοράς

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.

9.9. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την
κατάθεσή της.
Σε περίπτωση που προσφορά, ή µέρος της, αποσυρθεί, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και
ειδικότερα :
α. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.
β. Στις προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η σύµβαση θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και θα καταρτιστεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του
Παραρτήµατος στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα
Προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης καθώς και των διατάξεων του Ν
2286/95 (Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου) και του Π∆ 118/2007 (κανονισµός Προµηθειών του
δηµοσίου) όπως ισχύουν.
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Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί την
υπογραφή της σύµβασης θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα κληθεί να υπογράψει την σύµβαση ο
Προσφέρων µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή του λόγου (Λ).
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν θα είναι δυνατό να επιλυθεί
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην πόλη της Ζακύνθου.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση της Προµήθειας, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει
προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο στην προσφορά του τµήµα
της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση της Υπηρεσίας δεν έχει δικαίωµα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση
του «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», να αναθέσει
οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας υπεργολαβικά σε τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν έχει
περιληφθεί στην προσφορά του.
Την πλήρη ευθύνη για την Υπηρεσία φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 12– 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.
Για κάθε Τµήµα, οι παρακάτω εγγυήσεις προβλέπονται από την παρούσα:
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
-

-

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε τον Φ.Π.Α., ήτοι
1.450,00 ευρώ.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον δύο µήνες µετά τη λήξη του
χρόνου της προσφοράς που ζητά η Προκήρυξη.

Β. 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.
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Στην περίπτωση ένωσης φορέων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.

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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ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
Στην Ζάκυνθο σήµερα την …….. …………… 2012, ηµέρα ………….., οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
Α. Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» µε έδρα το ∆ήµο Ζακύνθου
(Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος 291 00) µε Α.Φ.Μ. 099238770 (∆.Ο.Υ. Ζακύνθου), καλούµενος
στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νοµίµως εκπροσωπούµενος, σύµφωνα µε τους Νόµους 2742/1999
και 3044/2002 και την Υπουργική Απόφαση 2111/19-01-2010 (ΦΕΚ 14/ΥΟ∆∆/20.01.2010), από τον
κ. ∆ρόσο Ι. Κουτσούµπα Πρόεδρο του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου, και
B. Επωνυµία Αναδόχου………., που εδρεύει στην…..(ακριβής διεύθυνση αναδόχου, Τ.Κ. ……) µε
Α.Φ.Μ. …………….. ,∆.Ο.Υ. …………….. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την …………., ο/η
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως «ο Ανάδοχος».
Αφού έλαβαν υπόψη τους:
1. Την µε αριθ. πρωτ. οικ. 167802/20-04-2011, όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθ. πρωτ. οικ.
174800/16-12-2011 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», το οποίο
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη” 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% το ανώτερο και
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά το υπόλοιπο ποσοστό και την εγγραφή του έργου στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µε κωδικό ΣΑΕ (2011ΣΕ07580039).
2. Τον Κανονισµό για την ανάθεση έργων, µελετών και προµηθειών του Φορέα ∆ιαχείρισης του
Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 5473/ΦΕΚ 322 Β'/11-2-2004).
3. 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.
4. 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.
5. Την υπ’ αρ. 44/2012 απόφαση του Προέδρου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά
την έγκριση των όρων δηµοπράτησης.
6. Την υπ’ αριθµ. 476/04-04-2012 Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης
τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την ανάθεση της Προµήθειας
οχηµάτων για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο
υλοποίησης του υποέργου 1 (άξονας 2.2.i) του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς
πόρους.
7. 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.
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8. Την υπ’ αρ. 29∆/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την
σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.
9. Την υπ’ αριθµ. …./….-….-2011 Προσφορά του/της (Επωνυµία Αναδόχου……….), για την
Προµήθεια οχηµάτων, συνολικού ποσού ………………….. € (µε Φ.Π.Α.).
10. Το υπ’ αριθµ. …../…-…-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας, Αξιολόγησης του
∆ιαγωνισµού του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την Προµήθεια οχηµάτων.
11. Την µε αριθµό … Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, σύµφωνα µε την οποία ανατίθεται η Προµήθεια οχηµάτων, στον
ενταύθα δεύτερο συµβαλλόµενο (Επωνυµία Αναδόχου……….)
12. ∆εν υφίστανται εκκρεµότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα µέτρα
κατά του διαγωνισµού και των αποφάσεων που τον αφορούν.
Συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με τη σύµβαση αυτή ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» αναθέτει
και ο «ο Ανάδοχος» αναλαµβάνει την Προµήθεια οχηµάτων του Υποέργου 1 (άξονας 2.2.i) για την
υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο του υποέργου 1 (άξονας 2.2.i) του Άξονα
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από
ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
Τα οχήµατα που θα προµηθευτεί ο Φορέας είναι:
•

•

Ένα (1) όχηµα τύπου Jeep (όχηµα παντός εδάφους), µε κινητήρα πετρελαίου αντιρυπαντικής τεχνολογίας (χαµηλές εκποµπές CO), κυβισµού έως 1.800 κυβικών εκατοστών
και κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4x4).
Μία (1) δίκυκλη µηχανή µε κινητήρα βενζίνης, κυβισµού 125 κυβικών εκατοστών.

Τα ανωτέρω οχήµατα θα καλύψουν όλες τις ανάγκες του Φορέα του Ε.Θ.Π.Ζ. για τα επόµενα
χρόνια, διασφαλίζοντας την αποτελεσµατική εφαρµογή των δράσεων του Πάρκου.
Το υλικό που θα προµηθευτεί ο Φορέας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληροί,
είναι σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά που κατέθεσε ο Ανάδοχος.
O Ανάδοχος οφείλει, επίσης, κατά την εκτέλεση του Έργου:
• Να απαντά εγγράφως, εντός το πολύ τριών (3) εργάσιµων ηµερών, στην Αναθέτουσα Αρχή σε
οποιοδήποτε ερώτηµα ή διευκρίνιση αυτή θέσει και σχετίζεται µε το αντικείµενο της πράξης του
ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Τα παραδοτέα της υπηρεσίας περιλαµβάνουν τα κάτωθι όπως αναφέρονται στην σχετική
προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού και την τεχνική προσφορά του Αναδόχου:
•

•

Ένα (1) όχηµα τύπου Jeep (όχηµα παντός εδάφους), µε κινητήρα πετρελαίου αντιρυπαντικής τεχνολογίας (χαµηλές εκποµπές CO), κυβισµού έως 1.800 κυβικών εκατοστών
και κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4x4).
Μία (1) δίκυκλη µηχανή µε κινητήρα βενζίνης, κυβισµού 125 κυβικών εκατοστών.
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Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει δωρεάν συντήρησης (ανταλλακτικά και εργασία) για 2
έτη στα ανωτέρω οχήµατα.
ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της παρούσης µέχρι και τις
…../…../2012. Η σύµβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καµιά αξίωση του αναδόχου, µε την πάροδο
της ηµεροµηνίας …../…../2012.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το Συµβατικό Τίµηµα για την Προµήθεια οχηµάτων του Υποέργου 1 (άξονας 2.2.i) από τον
Ανάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των …………ολογράφως…………ευρώ (……………….. €)
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί και όλων των νόµιµων κρατήσεων και καλύπτει το
σύνολο του έργου.
Το Συµβατικό Τίµηµα δεν αναθεωρείται και θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύµβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.
Ρητά συµφωνείται ότι ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» δεν καθίσταται υπερήµερος και δεν έχει
καµία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αµοιβής του «Αναδόχου»
εξαιτίας µη έγκαιρης χρηµατοδότησης του «Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» από τις πιστώσεις
του προγράµµατος. Για την καταβολή του τιµήµατος χρειάζονται:
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο
όνοµά του βάσει των νόµιµων δικαιολογητικών (τιµολόγιο, ασφαλιστική ενηµερότητα, δελτίο
φορολογικής ενηµερότητας, συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόµιµη εξουσιοδότηση, σε
περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εµφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.).
Η πληρωµή του αναδόχου θα συνδέεται µε την παραλαβή των παραδοτέων από την εκάστοτε
επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή και θα γίνει
µε την εξόφληση της συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ, µετά την οριστική παραλαβή των
υλικών.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Η απόκτηση των
σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
Τιµολόγιο ή Απόδειξη του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωµή.
Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιµο της Σύµβασης δε θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή
κατά την εκτέλεση του Έργου. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.
Η δαπάνη της παρούσας σύµβασης θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 075/8 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων µε κωδικό : 2011ΣΕ07580039 της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», που έχει ενταχθεί µε
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την αριθ. πρωτ. οικ. 167802/20-04-2011, όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθ. πρωτ. οικ.
174800/16-12-2011 Απόφαση Ένταξης του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη” 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% το ανώτερο και από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά το υπόλοιπο ποσοστό.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Για την ολοκλήρωση του αντικειµένου της παρούσης σύµβασης τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν τις
ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
1. Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει την προµήθεια που αναλαµβάνει µε την παρούσα σύµβαση υπό
την επίβλεψη του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
2. Ο «Ανάδοχος» αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισµένο χρόνο την
προµήθεια που έχει αναλάβει µε την παρούσα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν
συµφωνηθεί.
3. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εµπροθέσµως, άρτια υλοποίηση του αντικειµένου της
σύµβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.».
4. Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» αναλαµβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι
απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης.
5. Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» υποχρεούται στην εµπρόθεσµη καταβολή της αµοιβής
κατά τους όρους που έχουν συµφωνηθεί µε την παρούσα σύµβαση και εφόσον υπάρχουν οι
διαθέσιµες πιστώσεις στο Φορέα.
6. Ο «Ανάδοχος» δεν υποχρεούται να παρέχει άλλη υπηρεσία ή να εκτελέσει έργο για λογαριασµό
του «Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» εκτός της υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” 2007-2013, Άξονα
Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% το ανώτερο και από το Ελληνικό
∆ηµόσιο κατά το υπόλοιπο ποσοστό.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
α. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων,
στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα
σύµβαση, ο όρος ‘ανωτέρα βία’ νοείται ότι περιλαµβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που
σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν
καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης.
β. Οσάκις ο «Ανάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για
εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύµβασης παρατείνεται για όσο χρόνο
συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.
γ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την ύπαρξη
τέτοιας κατάστασης εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τότε που έλαβαν χώρα.
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ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ουδεµία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή µεταβολή των όρων της
παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά µόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των
νοµίµων εκπροσώπων αµφοτέρων των συµβαλλόµενων.
∆ηλώνεται ρητώς ότι καµία αύξηση οικονοµικού αντικειµένου δεν µπορεί να συµφωνηθεί σε
περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, δεδοµένου ότι οι δαπάνες για συµπληρωµατική εργασία
δεν είναι επιλέξιµες.
Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη (αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση µέλους Ένωσης κ.λ.π.) και µε την απαραίτητη
προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ. Σε κάθε περίπτωση
το συµβατικό αντικείµενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή µεταβιβάσει την παρούσα
σύµβαση ή µέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωµα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν,
χωρίς προηγούµενη γραπτή συναίνεση του έτερου συµβαλλοµένου.

ΑΡΘΡΟ 9- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως
αρµόζει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» δικαιούται να
υπαναχωρήσει αζήµια από τη σύµβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής
ζηµίας την οποία υφίσταται.
Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή
τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση
και µετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήµατος, το οποίο δε µπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20)
ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που
πηγάζει από την παρούσα σύµβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσµεύει τους
συµβαλλόµενους και µετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύµβασης αυτής.
Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να επιστρέψει στο «Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» ότι υλικό του έχει
παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης, δέκα (10) ηµέρες µετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε
λύση της σύµβασης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(i) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την <αριθµός,&
αρχή που εξέδωσε> εγγύηση ύψους <ποσό (ολογράφως και αριθµητικώς)> ευρώ, που
καλύπτει το 10% του Συµβατικού Τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2)
µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο του Έργου και επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκαν όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες σύµφωνα µε τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά
συµβατικά τεύχη.
β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη
κατά τα προβλεπόµενα από τη Σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε
διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους σχετικά µε την ερµηνεία ή
την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική
προθεσµία δύο (2) µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής
νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια της Ζακύνθου.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύµβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα
συµβαλλόµενα µέρη υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενο µέλος ένα
και για λογαριασµό του.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

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

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