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Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Ιματισμού» (ΠΕΠ
Ιόνιων Νησιών).

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), προτίθεται να προβεί στην απευθείας
ανάθεση Σύμβασης προμηθειών, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50
του Ν. 4782/2021, με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο «Ιματισμός» με κωδικό CPV 18110000-3 Ρουχισμός
επαγγελματικής χρήσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της
Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών NATURA 2000 ευθύνης
του», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033610, ενταγμένης στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και
Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» από τις πιστώσεις του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΠ 0221 (κωδ. εναρίθμου: 2019ΕΠ02210003)
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),
μέχρι του ποσού των εφτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και όλων των νόμιμων
κρατήσεων. Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων (ΕΛΓΖ) κωδ. (ΕΛΓΖ) 64 «Διάφορα Έξοδα» του Εγκεκριμένου
Προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2021,.
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας ανακοίνωσης.
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνος παράδοσης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον ιματισμό εντός τεσσάρων
(4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης. Σημειώνεται ότι στη σχετική σύμβαση θα ληφθεί υπόψη
η σχετική προσφορά του Αναδόχου, με χρόνο παράδοσης που δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των
τεσσάρων (4) μηνών, όπως προαναφέρθηκε.
Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία,
οι οποίοι ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
λόγους του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οι οποίοι έχουν αντικείμενο εργασίας συναφές με την παρούσα προμήθεια (ο συγκεκριμένος όρος είναι επί
ποινή αποκλεισμού), να προβούν σε σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα
στην παρούσα πρόσκληση - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 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 Ιματισμού» - «Αριθμός πρωτ. Πρόσκλησης 2631/7-12-2021»
δ. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών (28/12/2021).
ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό
τηλεομοιοτυπίας).
Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρείς (3) διαφορετικούς Φακέλους:
α. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» , που θα περιέχει τα δικαιολογητικά
συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω «προϋποθέσεις συμμετοχής» με
την υποβολή τους στο φάκελο προσφοράς:
•
•
•

Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα στην παρούσα πρόσκληση - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Έγγραφα που να αποδεικνύουν την συνάφεια του αντικειμένου εργασίας με την παρούσα προμήθεια.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται από τους
συμμετέχοντες:
i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης,
ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης,
iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση
των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,
iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το
περιεχόμενό τους,
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v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση
και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως
και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η εργασία που προσφέρω τηρεί τις ζητούμενες
προδιαγραφές, β) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
• Φορολογική ενημερότητα και Ασφαλιστική ενημερότητα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία
θα αναφέρει ότι: «Θα προσκομίσουν Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα πριν την απόφαση ανάθεσης και
εντός 3 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση τους και επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία ανάθεσης»
• Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93
του Ν.4412/2016 όπως ισχύει).
β. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , που θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
(Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο τεχνικής προσφοράς στη Στήλη Στοιχεία Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), σύμφωνα και με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο σχετικό
Παράρτημα ΙΙ, καθώς και οτιδήποτε άλλο απαιτείται. Επίσης στον φάκελο θα κατατεθούν τα σχετικά
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών και οτιδήποτε άλλο
απαιτείται από την παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα ΙΙ.
Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν διευκρινίζονται
στην Προσφορά από τον Προσφέροντα, θεωρούνται ως μη υφιστάμενα.
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. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς της προμήθειας και η παράδοσή τους στα γραφεία
του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.
Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους, οι Προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον
πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).
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 υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα εκδήλωση
ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28/12/2021, και ώρα 13:00 μ.μ. στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης:
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 291 00.
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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 υποβολής προσφορών του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την «Προμήθεια Ιματισμού» ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων
ευρώ (7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Στον ανωτέρω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς της προμήθειας και η παράδοσή τους στα
γραφεία του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.
Επισημαίνεται ότι πέραν των υπόλοιπων νόμιμων κρατήσεων που γίνεται στον Ανάδοχο, γίνεται επιπλέον
κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 0,07% επί του συνολικού συμβατικού
τιμήματος.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων (του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Φορέα για το έτος 2021 και αφορά την υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις προστασίας και
ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών NATURA
2000 ευθύνης του», Πακέτο Εργασίας ΕΠ.1, Παραδοτέo Π.1.12 (CPV 18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής
χρήσης), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033610, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» από τις πιστώσεις του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΠ 0221 (κωδ. εναρίθμου: 2019ΕΠ02210003).
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, με κριτήριο τη συμφερότερη
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

από

Με την ανάθεση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η υποχρέωση έχει ως εξής: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει).
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται µε χρηματικό ένταλμα το οποίο θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει των
νόμιμων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής
ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου
εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.).
Η εκάστοτε επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής, όπως ορίζεται με απόφαση από το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου θα πιστοποιήσει την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας
και θα κάνει την οριστική παραλαβή.
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως κάτωθι:


Το 100% της συμβατικής αξίας της σύμβασης μετά την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής και την έγκρισή της από την αναθέτουσα αρχή.

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.
Ρητά συμφωνείται ότι ο «Φορέας Διαχείρισης 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 «Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» από τις πιστώσεις της Πράξης «Δράσεις προστασίας και
ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών NATURA
2000 ευθύνης του» και MIS 5033610 στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών ως κάτωθι:
Αποσφραγίζονται ο φάκελος που περιέχει τον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των Προσφερόντων, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε Πρακτικό της. Οι προσφορές
που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας
αξιολόγησης.
Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί τις τεχνικές
προσφορές ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται
στην παρούσα πρόσκληση. Τεχνικές προδιαγραφές που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές,
αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει
ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις, δύναται να ζητηθούν γραπτώς από τον υποψήφιο ανάδοχο.
Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές
απαράδεκτες.

προδιαγραφές απορρίπτονται ως

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προχωρήσει στη αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών .
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
(συμπληρωμένη κατά το υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) και δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας
σημειώνεται η συνολική προσφερόμενη (αιτούμενη) τιμή του υποψηφίου.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 όπως ισχύει και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα
διακήρυξη (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει).
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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 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 88 του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 32 του Ν. 4782/2021.
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.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης (συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή)), την ανάδειξη του αναδόχου και το υποβάλει στην Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού είτε
για την κατακύρωση της σύμβασης και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης κατακύρωσης του Διαγωνισμού, είτε
για τη ματαίωση της διαδικασίας.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης του
Ε.Θ.Π.Ζ. www.nmp-zak.org, στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/nmpz και στο
ΚΗΜΔΗΣ.
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 (Υπεύθυνος: Γεώργιος Χαρμπής).

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

Καθηγητής Δρόσος Ι. Κουτσούμπας
Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ημερομηνία, ………….........................
ΠΡΟΣ:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Ε.Θ.Π.Ζ.

(Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου)

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Ιματισμού»

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Του
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
Για την Προμήθεια «Ιματισμός», με κωδικό CPV 18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών NATURA 2000 ευθύνης του», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033610,
ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2584/1-12-2021
υποβολής προσφορών του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
…………………, ...../......./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΔΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ

(υπογραφή-σφραγίδα)

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 2695029870/25358, Φαξ: +30 2695023499

E-Mail: info@nmp-zak.org,
Website: http://www.nmp-zak.org
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας
«Προμήθεια Ιματισμού»
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής του
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών NATURA 2000 ευθύνης του», με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5033610, ενταγμένης στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

Έργο: Πράξη με τίτλο «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών NATURA 2000 ευθύνης του», ενταγμένη με Κωδικό ΟΠΣ 5033610, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
Προμήθεια προς ανάθεση: «Προμήθεια Ιματισμού».
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνος παράδοσης: Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της
σύμβασης.
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Τεχνική περιγραφή της προμήθειας:
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια
Ιματισμού, ειδικότερα προτίθεται να προμηθευτεί παντελόνι χειμερινό, παντελόνι βερμούδα, μπλούζα τύπου polo,
καπέλο, μπουφάν, μαγιό αντρικό, σε ποσότητες που αναλύονται στη συνέχεια.
Η προμήθεια θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς του Πακέτου Εργασίας ΕΠ.1, Παραδοτέο Π.1.12., της Πράξης «Δράσεις
προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και των
περιοχών NATURA 2000 ευθύνης του»
Αναλυτικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης όπου
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαιτήσεις για τον εξοπλισμό και τις συναφείς με αυτόν υπηρεσίες που θα
πρέπει να προσφέρει ο Υποψήφιος.
Η προοριζόμενη χρήση των στηλών των πινάκων έχει ως εξής:
•
Α/Α: αναφέρεται στον αύξοντα αριθμό της απαίτησης και είναι το στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει σαν αναφορά ο Ανάδοχος για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή παραπομπή.
•
Περιγραφή: περιγράφει την απαίτηση ποιοτικά και ενδεχομένως ποσοτικά και μπορεί να παραπέμπει
ρητά ή έμμεσα στην τεχνική περιγραφή του αντικειμένου.
•
Απαίτηση: αναφέρει σε ποιο βαθμό η απαίτηση είναι υποχρεωτική. Η υποχρέωση μπορεί να δηλώνεται με
την ένδειξη «ΝΑΙ» ή, όπου κάτι τέτοιο είναι δυνατό, με ποσοτική ένδειξη (σύγκριση με κάποια ποσότητα).
•
Απάντηση: συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα σε απάντηση της στήλης Απαίτηση και θα πρέπει να
έχει αντίστοιχο περιεχόμενο.
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 2695029870/25358, Φαξ: +30 2695023499

E-Mail: info@nmp-zak.org,
Website: http://www.nmp-zak.org
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Παραπομπές – Σχόλια: επίσης συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα και σε περίπτωση που η δήλωση του
Προσφέροντα αναφορικά με την απαίτηση μπορεί ή κρίνεται ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω, μπορεί να
παραπέμπει σε άλλο σημείο της Προσφοράς του, τεχνικό εγχειρίδιο ή άλλο ευρέως προσβάσιμο σημείο, πλην όμως
κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Σύντομα σχόλια είναι επίσης αποδεκτά στη
συγκεκριμένη στήλη.
Συγκεκριμένα οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί είναι οι κάτωθι:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α/
Απάντηση
Παραπομπή
Περιγραφή / Προδιαγραφή
Απαίτηση
Υποψηφίων
Τεκμηρίωσης
Χαρακτηριστικά για μπλούζα τύπου polo
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Συνολική Ποσότητα: 75 τεμάχια
Ανδρική μπλούζα τύπου polo
Ποσότητα: 39
Γυναικεία μπλούζα τύπου polo
Ποσότητα:36
Κατασκευασμένα από 100% ring spun βαμβάκι
Ενισχυμένες διπλές ραφές
Μεγέθη Διάφορα
(θα οριστούν μετά την κατακύρωση)
Χρώμα: γαλάζιο
Κέντημα το λογότυπο του ΕΘΠΖ τετραχρωμία (το
λογότυπο με τις διαστάσεις του θα δοθεί από την
Α.Α.)
Χαρακτηριστικά για Μπουφάν

ΝΑΙ

Συνολική Ποσότητα: 25 τεμάχια
Ανδρικά Μπουφάν: 13
Γυναικεία Μπουφάν: 12
Ή
Unisex: 25
Σύνθεση : 100% Πολυέστερ
Αντιανεμικό και Αδιάβροχο
Επένδυση: ζέρσεϋ, πολυέστερ/βαμβάκι
Εξωτερικές τσέπες με
φερμουάρ ≥2
Εσωτερική τσέπη ≥1
Άνοιγμα με φερμουάρ
Κουκούλα αφαιρούμενη ή αναδιπλωμένη στο
γιακά
Εποχή: άνοιξη - φθινόπωρο
Χρώμα: navy ή Σκούρο Μπλε
Κέντημα το λογότυπο του ΕΘΠΖ τετραχρωμία (το
λογότυπο με τις διαστάσεις του θα δοθεί από την
Α.Α.)

ΝΑΙ

3

Χαρακτηριστικά για Παντελόνι χειμερινό

3.1

Συνολική Ποσότητα: 50 τεμάχια

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 2695029870/25358, Φαξ: +30 2695023499

E-Mail: info@nmp-zak.org,
Website: http://www.nmp-zak.org
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α/

3.2

Περιγραφή / Προδιαγραφή
Ανδρικού τύπου: 26
Γυναικείου τύπου: 24

Απαίτηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Απάντηση
Παραπομπή
Υποψηφίων
Τεκμηρίωσης

ΝΑΙ
Ή

Unisex: 50
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Σύνθεση Rip-stop 65% Πολυέστερ 35% Βαμβάκι
YKK® κυρίως φερμουάρ
Εσωτερικό κουμπί στο ζωνάρι
Prym® κουμπί
Τσέπη στο μηρό για μικροαξεσουάρ
Τριπλοραφές σε όλα τα σημεία πίεσης
Ασύμμετρη ραφή για καλύτερη εφαρμογή στο
πίσω μέρος
Ενισχυμένο ύφασμα σε γόνατα και «κάθισμα»
Χρώμα: navy ή σκουρο μπλε
Θα είναι κατά αντιστοιχία με το μπουφάν
Κέντημα το λογότυπο του ΕΘΠΖ τετραχρωμία (το
λογότυπο με τις διαστάσεις του θα δοθεί από την
Α.Α.)
Χαρακτηριστικά για Παντελόνι – βερμούδα
Συνολική Ποσότητα: 50 τεμάχια
Ανδρικές βερμούδες: 26
Γυναικείες βερμούδες: 24
Ή
Unisex: 50
YKK® κυρίως φερμουάρ
Εσωτερικό κουμπί στο ζωνάρι
Prym® κουμπί
Τσέπη στο μηρό για μικροαξεσουάρ
Σύνθεση : Twill 190-245g/m2
100% Βαμβάκι
Χρώμα: navy ή σκουρο μπλε
Κέντημα το λογότυπο του ΕΘΠΖ τετραχρωμία (το
λογότυπο με τις διαστάσεις του θα δοθεί από την
Α.Α.)
Χαρακτηριστικά για Μαγιό Αντρικό
Συνολική Ποσότητα: 2 τεμάχια
Είδος: βερμούδα
100% Πολυέστερ microfiber
Ελαστική μέση με κορδόνι σύσφιξης
Εσωτερικό σλιπ από δίχτυ
τσέπες στο πλάι: 2 ≤
Χρώμα: σκούρο μπλε/ navy μονόχρωμο
Κέντημα το λογότυπο του ΕΘΠΖ τετραχρωμία (το
λογότυπο με τις διαστάσεις του θα δοθεί από την

215 γρμ ≤
βάρος ≤280γρμ
ΝΑΙ
1≤
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
1≤
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α/

Περιγραφή / Προδιαγραφή
Α.Α.)
Καπέλο
Συνολική Ποσότητα: 25
Γείσο στρογγυλό, χωρίς μεταλλικά στοιχεία
100% καμβάς βαμβακερός
Μεγέθη: Διάφορα που θα οριστούν μετά την
κατακύρωση
Χρώμα: στο χρώμα της άμμου
Κέντημα το λογότυπο του ΕΘΠΖ τετραχρωμία (το
λογότυπο με τις διαστάσεις του θα δοθεί από την
Α.Α.)

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Απαίτηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Απάντηση
Παραπομπή
Υποψηφίων
Τεκμηρίωσης

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Επιπρόσθετα:
1.
2.
3.

Όλα τα υλικά της προμήθειας θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια προϊόντα σε άψογη κατάσταση.
Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς
μία και να αποδεικνύονται σαφέστατα από αντίστοιχα φυλλάδια.

Τόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή στην οδό Ελευθερίου
Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 29100.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ
(Χωρίς
ΣΥΝΟΛΟ (Με
ΦΠΑ) με
ΦΠΑ) και
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
όλες τις
νόμιμες
νόμιμες
κρατήσεις
κρατήσεις

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙΔΟΥΣ

1
2

Ανδρική Μπλούζα τύπου polo
Γυναικεία μπλούζα τύπου polo

39
36

3
4

Μπουφάν ανδρικά
Μπουφάν γυναικεία
Μπουφάν unisex (συμπληρώνεται εφόσον
προσφέρεται αυτό και όχι τα 3 & 4)
Γυναικείο Παντελόνι χειμερινό
Ανδρικό Παντελόνι χειμερινό
Παντελόνι unisex (συμπληρώνεται εφόσον
προσφέρεται αυτό και όχι τα 6 & 7)
Ανδρικό Παντελόνι – Βερμούδα
Γυναικείο Παντελόνι - Βερμούδα
Παντελόνι - Βερμούδα unisex
(συμπληρώνεται εφόσον προσφέρεται αυτό
και όχι τα 9& 10)
Μαγιό Αντρικό
Καπέλα

13
12

5
6
7
8
9
10
11
12
13

25
26
24
50
26
24
50
2
25

ΣΥΝΟΛΑ
…….………………, …..../......./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή-σφραγίδα)

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 2695029870/25358, Φαξ: +30 2695023499

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

