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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ζάκυνθος, 25/09/2017
Αρ. πρωτ.: 1649

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια τριών (3)
επαγγελματικών μηχανών παγοτρίμματος του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., στο
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Interreg Mediterranean – Fish MPA Blue 2.

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προτίθεται να προβεί στην
προμήθεια τριών (3) επαγγελματικών μηχανών παγοτρίμματος στο πλαίσιο υλοποίηση του
προγράμματος Interreg Mediterranean – Fish MPA Blue 2, με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά
και με ανώτατο προϋπολογισμό 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Μηχανή Παγοτρίμματος
Ποσότητα: 1
A/A
1

Περιγραφή/
Προδιαγραφές
Είδος παραγωγής

Υποχρεωτική απαίτηση
Πάγος

Τύπος Πάγου
2
3
4

Παγότριμμα
≥ 80 kg/24ωρο

Δυνατότητα παραγωγής
τρίμμα πάγου
Διαθέτει αποθήκη
Εγγύηση

≥ 15 kg
≥ 1έτος
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Μηχανή Παγοτρίμματος
Ποσότητα: 1
A/A
1

Περιγραφή/
Προδιαγραφές
Είδος παραγωγής

Υποχρεωτική απαίτηση
Πάγος

Τύπος Πάγου
2
3
4

Παγότριμμα
≥ 120 kg/24ωρο

Δυνατότητα παραγωγής
τρίμμα πάγου
Διαθέτει αποθήκη
Εγγύηση

≥ 20 kg
≥ 1έτος

Μηχανή Παγοτρίμματος
Ποσότητα: 1
A/A
1

Περιγραφή/
Προδιαγραφές
Είδος παραγωγής

Υποχρεωτική απαίτηση
Πάγος

Τύπος Πάγου
2
3
4

Παγότριμμα
≥ 300 kg/24ωρο

Δυνατότητα παραγωγής
τρίμμα πάγου
Διαθέτει αποθήκη
Εγγύηση

≥ 50 kg
≥ 1έτος

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πραγματοποιείται για τις ανάγκες
υλοποίησης του προγράμματος Interreg Mediterranean – Fish MPA Blue 2.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων
Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και με
ανώτατο όριο ανάθεσης τα 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).
Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της σχετική αίτησης, ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει
συγχρόνως ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η διάρκεια παράδοσης των μηχανών παγοτρίμματος, ορίζεται εντός τριών (3) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τις μηχανές παγοτρίμματος, στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης
του Ε.Θ.Π.Ζ., στην διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 29100.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος,
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Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω προθεσμίας θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν αντικείμενο απασχόλησης
συναφές με την παρούσα προμήθεια, να προβούν σε σχετική αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα στην παρούσα
πρόσκληση) η οποία θα συνοδεύεται από σχετική τεχνική και οικονομική
προσφορά ως κάτωθι.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω:
α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β. «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
γ. «Προμήθεια τριών (3) επαγγελματικών μηχανών παγοτρίμματος του Φορέα Διαχείρισης
του Ε.Θ.Π.Ζ., στο πλαίσιο υλοποίηση του προγράμματος Interreg Mediterranean – Fish
MPA Blue 2» - «Αριθμός πρωτ. εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 1649/25-09-2017»
δ. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών (09/10/2017).
ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο,
αριθμό τηλεομοιοτυπίας).

Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2)
διαφορετικούς φακέλους:
α. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς όπως αυτά περιγράφονται στους ανωτέρω πίνακες.
Θα πρέπει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών (θα αναφέρονται στην τεχνική
προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου) να καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των
υπό προμήθεια υλικών της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε διαφορετική περίπτωση η
επιτροπή δεν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής
προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου που δεν καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.
Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν
αναφέρονται-διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον Προσφέροντα, θεωρούνται ως μη
υφιστάμενα.
Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη.
β. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά
θα περιέχει το προσφερόμενο τίμημα σε ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια και παράδοση των μηχανών στα γραφεία
του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς
και κάθε άλλη επιβάρυνση όπως κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., μεταφορικά κλπ.
Επισημαίνεται ότι, το κόστος παράδοσης των μηχανών στα Γραφεία του Φορέα
Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. στην διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 29100,
βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην οικονομική προσφορά.
Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους, οι Προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να
συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα Οικονομικής Προσφοράς:
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Πίνακας

Οικονομικής

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙΔΟΥΣ

Προσφοράς
ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (Με
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΑ

Θα αποκλείονται του διαγωνισμού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερο
φάκελο τα οικονομικά στοιχεία.
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Αν οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές, ο «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τις λεπτομέρειες των
προσφορών πριν αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό μπορεί να
ζητήσει από τον Προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με
τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας της προμήθειας ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν
επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων για την προμήθεια των
προϊόντων ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν
απορρίψει την προσφορά.
Ειδικότερα, σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή
ιδιαίτερα χαμηλή, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Μετά την εξέταση
των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων η Επιτροπή εισηγείται με πρακτικό στην
Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ 60/2007.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 09/10/2017 και ώρα 13:00
μ.μ. στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 291 00.
Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο υποψήφιος ανάδοχος
δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ανώτατος προϋπολογισμός του διαγωνισμού για την υλοποίηση της προμήθειας τριών (3)
επαγγελματικών μηχανών παγοτρίμματος στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Interreg
Mediterranean – Fish MPA Blue 2, ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων
ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (8.064,52 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%),
δηλαδή στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(24%) και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
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Επισημαίνεται ότι πέραν των υπόλοιπων νόμιμων κρατήσεων που γίνεται στον Ανάδοχο
της προμήθειας, γίνεται επιπλέον κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία
υπολογίζεται με συντελεστή 0,10% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος Interreg
Mediterranean – Fish MPA Blue 2.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών ως κάτωθι:
Αποσφραγίζονται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς συνολικά, μονογράφονται δε από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και οι Τεχνικές προσφορές κατά φύλλο.
Θα ακολουθήσει ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει και
στη συνέχεια αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές ελέγχοντας αν οι προσφερόμενη προμήθεια
πληροί τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα εκδήλωση
ενδιαφέροντος. Τεχνικές προδιαγραφές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσης Διακήρυξης, αποκλείονται
από την περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση που οι αποκλίσεις κρίνονται
από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως επουσιώδεις, οι αντίστοιχες προσφορές δεν αποκλείονται.
Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο
επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.
Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές
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.
Αποσφραγίζονται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς και καταγράφεται το οικονομικό
τίμημα σε πίνακα. Η χαμηλότερη τιμή θεωρείται ως κριτήριο κατακύρωσης.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις
ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και βαθμολογήθηκε, ελάχιστη
συνέπεια θα είναι ο μηδενισμός της.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του
διαγωνισμού όργανο κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψήφιου
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος,
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Αναδόχου σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, για λόγους
νομιμότητας και ουσίας (προδικαστική προσφυγή) σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016.
Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή θα υποβάλλονται εκτός
των τιθέμενων προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται αναρτημένη για 10 ημέρες
στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.: www.nmp-zak.org στα γραφεία του και
στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/nmpz

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
απευθυνθείτε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 1,
29100 Ζάκυνθος, τηλ. 26950.29870, fax: 26950.23499, e-mail: info@nmp-zak.org

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.

Καθηγητής Δρόσος Ι. Κουτσούμπας
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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ΑΔΑ: Ψ1ΖΞΟΡΡΥ-ΤΚ3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ημερομηνία, ………….........................
ΠΡΟΣ:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ
(Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Θ.Π.Ζ.

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια τριών (3) επαγγελματικών μηχανών παγοτρίμματος του Φορέα
Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., στο πλαίσιο υλοποίηση του προγράμματος Interreg
Mediterranean – Fish MPA Blue 2»

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Του
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Για την προμήθεια τριών (3) επαγγελματικών μηχανών παγοτρίμματος του Φορέα Διαχείρισης
του Ε.Θ.Π.Ζ., στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Interreg Mediterranean – Fish MPA
Blue 2.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
Ζάκυνθος, ...../......./2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΔΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ

(υπογραφή-σφραγίδα)
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