
 

Φορέας Διατείρισης Εθνικού Θαλάσσιοσ Πάρκοσ Ζακύνθοσ 

Ελεςθεπίος Βενιζέλος 1 , 29100 Ζάκςνθορ E-Mail: info@nmp-zak.org, 
Τηλ: +30 (26950) 29870, Φαξ: +30 (26950) 23499 E-Address: http://www.nmp-zak.org 

  

 
 

Εάθπλζνο, 24 Ννεκβξίνπ 2020 
Αξ. Πξση: 2308 

 
 
 

Ππορ:  Κάζε Δλδηαθεξφκελν 
 

 

Θέµα: ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα πηλαθίδαο κε ην ινγφηππν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, πξνο αλάξηεζή ηεο 

εμσηεξηθά ησλ γξαθείσλ ηνπ»    στο πλαίσιο σλοποίησης ΥΠΕΝ για την κάλσυη της 

βασικής λειτοσργίας τοσ Φορέα Διατείρισης τοσ Εθνικού Θαλάσσιοσ Πάρκοσ 

Ζακύνθοσ 

 
Ο Φοπέαρ Διασείπιζηρ ηος Εθνικού Θαλάζζιος Πάπκος Ζακύνθος, πξνηίζεηαη λα 
πξνβεί ζηελ προμήθεια πηλαθίδαο πξνο αλάξηεζε ηεο, εμσηεξηθά ησλ γξαθείσλ ηνπ 
Δ.Θ.Π.Ε., βάζεη ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ λ.4412/16 πνπ αθνξά δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ ην 
πνζφ ηεο δαπάλεο είλαη κέρξη 20.000 επξψ ρσξίο ην ΦΠΑ. Ζ θαηάζεζε πξνζθνξψλ θαη 
ε αλάζεζε ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα µε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη µε 
αλψηαην πξνυπνινγηζµφ ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα επξψ (350,00€), ζην νπνίν 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην Φ.Π.Α. (24%) θαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 1  
Πξνκήζεηα κηαο πξνκήζεηα πηλαθίδα κε ην ινγφηππν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, πξνο 
αλάξηεζεο ηεο εμσηεξηθά ησλ γξαθείσλ ηνπ   

Α/Α Πεπιγπαθή/ Πποδιαγπαθέρ 
Υποσπεωηική 

Απαίηηζη 
Απάνηηζη  

Παπαπομπέρ 
/ Σσόλια 

Α. Πινακίδα εξωηεπική 1 ηεμάσιο    

Α.1 
δηαζηάζεηο πηλαθίδαο 
 κήθνο Υ πιάηνο: 200 Υ 120 
εθαηνζηά 

NAI 
  

Α.1.2 Γεκηνπξγία καθέηαο NAΗ   

Α.1.3 

Φεθηαθή εθηχπσζε ηεηξαρξσκία 
me νκνηφκνξθν ρξσκαηηθφ 
απνηέιεζκα ρσξίο ηνληθέο 
δηαβαζκίζεηο 

NAI 

  

Α.1.4 Υξήζε απηνθφιιεηνπ απφ βηλχιην 
cast πνιπκεξηθφ αδηαθαλέο, κε ηελ 
αληίζηνηρε cast πνιπκεξηθή 
πιαζηηθνπνίεζε, επξσπατθήο 
πξνέιεπζεο, θαη ην νπνίν ζα  
επελδχεη ηηο επηθάλεηεο πιηθνχ 
πεξηκεηξηθά 

NAI 

  

Α.1.5 Υξήζε κειαληψλ κε αληνρή ζε 
εμσηεξηθέο ζπλζήθεο NAI 

  

Α.1.6 Απνκάθξπλζε παιηάο πηλαθίδαο NAI   

Α.1.7 Σνπνζέηεζε λέαο πηλαθίδαο ζηε NAI   

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΑΔΑ: Ω3ΞΙΟΡΡΥ-ΒΒΔ



 

 

Α/Α Πεπιγπαθή/ Πποδιαγπαθέρ 
Υποσπεωηική 

Απαίηηζη 
Απάνηηζη  

Παπαπομπέρ 
/ Σσόλια 

ζέζε ηεο παιηάο 

Α.1.8 Δγγχεζε  ≥5  ρξφληα   

  
 

Κ α λ ο ύ ν η α ι   
 
φινη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ ζε θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν (κε αλαγξαθή φηη 
αθνξά πξνζθνξά γηα ηνλ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ) αίηηζη-δήλωζη ενδιαθέπονηορ 
(επηζπλάπηεηαη ζρεηηθφ ππφδεηγκα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε), ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ 
ζρεηηθή ηεσνική πποζθοπά, πνπ ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κελφο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο 
πξφζθιεζεο.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηαο πιηθψλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θαη’ ειάρηζην 
ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο φπσο αλαγξάθνληαη παξαπάλσ επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
Ο ηφπνο παξάδνζεο-παξαιαβήο ησλ πιηθψλ είλαη ηα γξαθεία ηνπ Φ.Γ. ηνπ Δ.Θ.Π.Ε. 
(Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 1, Εάθπλζνο, ΣΚ 29100). 
Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα 
κέξνο Σκήκαηνο. 
Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαζέζεσο πξνζθνξψλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Φνξέα νξίδεηαη η 
8 Δεκεμβπίος 2020.  
Ζ παξνχζα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ, πξαγκαηνπνηείηαη στο πλαίσιο σλοποίησης 
ΥΠΕΝ για την κάλσυη της βασικής λειτοσργίας τοσ Φορέα Διατείρισης τοσ Εθνικού 
Θαλάσσιοσ Πάρκοσ Ζακύνθοσ. 
Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη µε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (σαμηλόηεπη ηιμή). 
Ο αλψηαηνο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο εμσηεξηθήο πηλαθίδαο, στο πλαίσιο 
σλοποίησης ΥΠΕΝ για την κάλσυη της βασικής λειτοσργίας τοσ Φορέα Διατείρισης τοσ 
Εθνικού Θαλάσσιοσ Πάρκοσ Ζακύνθοσ ]αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα επξψ 
(350,00€) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ:  
ηνλ αλσηέξσ πξνυπνινγηζκφ, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο γηα ηελ 
παξάδνζε-παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζηα γξαθεία ηνπ Φ.Γ. ηνπ Δ.Θ.Π.Ε. (Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 
1, Εάθπλζνο, ΣΚ 29100). 
Δπηζεκαίλεηαη φηη µε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθή αίηεζεο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δειψλεη 
ζπγρξφλσο φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Θ.Π.Ε., ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα. 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 
απεπζπλζείηε ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δ.Θ.Π.Ε. ζηε δηεχζπλζε: Δι. Βεληδέινπ 1, 
29100 Εάθπλζνο, ηει. 26950.29870, fax: 26950.23499, e-mail: info@nmp-zak.org 
 

                                                                         Ο Ππόεδπορ ηος Δ.Σ. 
 ηος Φοπέα Διασείπιζηρ ηος Ε.Θ.Π.Ζ. 

 
Ο Ππόεδπορ ηος Δ.Σ. ηος 

Φοπέα Διασείπιζηρ ηος Ε.Θ.Π.Ζ. 

 

 

 

 
Καθηγηηήρ Δπόζορ Θ. Κοςηζούμπαρ 

Τμήμα Επιζηημών ηηρ Θάλαζζαρ 
Πανεπιζηήμιο Αιγαίος    

ΑΔΑ: Ω3ΞΙΟΡΡΥ-ΒΒΔ
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