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ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ζάκυνθος, 29/07/2019
Αρ. Πρωτ: 1764

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο
Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια με τίτλο «Παραγωγή και εκτύπωση
ενημερωτικού υλικού για το πρόγραμμα BLUECOAST».
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προτίθεται να προβεί στην Παραγωγή
και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για το πρόγραμμα BLUECOAST (Πακέτο Εργασίας WP2 - Παραδοτέο
D.2.1.4 - Printed and electronic information material), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Interreg
IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 – BlueCoast «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance –
Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση», βάσει του άρθρου 118 του
ν.4412/16 που αφορά δημόσιες συμβάσεις που το ποσό της δαπάνης είναι μέχρι 20.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ.
Η κατάθεση προσφορών και η ανάθεση θα υλοποιηθεί σύμφωνα µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και
µε ανώτατο προϋπολογισµό το ποσό των 6.000,00 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α. (24%) και
όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο
«Παραγωγή και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για το πρόγραμμα BLUECOAST»

Έργο: Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 – BlueCoast «Climate-Smart Coastal Practices for
Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση»
Προμήθεια προς ανάθεση: Παραγωγή και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για το πρόγραμμα
BLUECOAST - Πακέτο Εργασίας WP2 - Παραδοτέο D.2.1.4 - Printed and electronic information material
Διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 29/02/2020.
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24% και όλες τις νόμιμες κρατήσεις)
Τόπος παραγωγής του Ενημερωτικού Υλικού:
 Η περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
 Τα Γραφεία του Αναδόχου.
Τόπος παράδοσης του Ενημερωτικού Υλικού:
 Στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
Αντικείμενο υπηρεσίας:
Α’ φάση υλοποίησης: Με την κατάθεση των παραδοτέων όπως αυτά διαμορφώνονται στους κάτωθι
πίνακες θα γίνει και η εξόφληση για την Α’ φάση που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ
(3.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Β’ φάση υλοποίησης: Με την κατάθεση των παραδοτέων όπως αυτά διαμορφώνονται στους κάτωθι
πίνακες θα γίνει και η εξόφληση για την Β’ φάση που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ
(3.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
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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Παραδοτέα:

Προωθητικό ενημερωτικό φυλλάδιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC
Ελλάδα Αλβανία 2014 – 2020 με τίτλο BlueCoast (Climate-Smart Coastal
Practices for Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για
τη Γαλάζια Διακυβέρνηση)

Είδος εντύπου

Γλώσσες

1) Μακέτα
φυλλαδίου

Ελληνικά –
Αγγλικά

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεμάχια

1

Σελίδες 4
Φάση Α

2) Προωθητικά
ενημερωτικά
φυλλάδια του
προγράμματος
BLUECOAST

Ελληνικά –
Αγγλικά

Διαστάσεις 240X160 mm
- δίπτυχο διπλής όψης

1500

Τετραχρωμία
Διπλής όψης

Προωθητικό ενημερωτικό φυλλάδιο των αποτελεσμάτων του Προγράμματος
Interreg IPA CBC Ελλάδα Αλβανία 2014 – 2020 με τίτλο BlueCoast (ClimateSmart Coastal Practices for Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες
Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση)

Φάση Β

Είδος εντύπου

Γλώσσες

1) Μακέτα
φυλλαδίου

Ελληνικά –
Αγγλικά

2) Προωθητικά
ενημερωτικά
φυλλάδια
αποτελεσμάτων
του
προγράμματος
BLUECOAST

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεμάχια

1

Σελίδες 4
Ελληνικά –
Αγγλικά

Διαστάσεις 240X160 mm
- δίπτυχο διπλής όψης

1500

Τετραχρωμία
Διπλής όψης

Η Αναθέτουσα αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο τα κείμενα και το φωτογραφικό υλικό που απαιτείται για
την παραγωγή των μακετών. Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενσωματώσει και να
διαμορφώσει κατάλληλα το υλικό που θα δοθεί από τους εταίρους PB4 (Εθνική Ακτοφυλακή Αλβανίας National Coastline Agency) & PB5 (Δήμος Χειμάρρας - Municipality of Himara) του προγράμματος
BlueCoast και αφορά την Αλβανική επικράτεια υλοποίησης του έργου.

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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Καλούνται

όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (με αναγραφή ότι αφορά
προσφορά για τον σχετικό διαγωνισμό) αίτηση-δήλωση ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται σχετικό
υπόδειγμα στην παρούσα πρόσκληση), η οποία θα συνοδεύεται από σχετική τεχνική προσφορά, που
ισχύει και δεσμεύει τους προσφέροντες για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός από την επόμενη ημέρα
της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι η τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
υπό προμήθειας υλικών, η οποία θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις απαιτούμενες τεχνικές όπως
αναγράφονται παραπάνω επί ποινή αποκλεισμού.
Ο τόπος παράδοσης-παραλαβής των υλικών είναι τα γραφεία του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. (Ελευθερίου
Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, ΤΚ 29100).
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος
Τμήματος.

Ως καταληκτική ημερομηνία καταθέσεως προσφορών στο πρωτόκολλο του Φορέα ορίζεται η 9

η

Αυγούστου 2019.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται για τις ανάγκες υλοποίησης του
προγράμματος Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 – BlueCoast «Climate-Smart Coastal
Practices for Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια
Διακυβέρνηση».
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο ανώτατος προϋπολογισμός της προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για
το πρόγραμμα BLUECOAST», ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Στους ανωτέρω προϋπολογισμούς, συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς για την παράδοσηπαραλαβή των υλικών στα γραφεία του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. (Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, ΤΚ
29100).
Επισημαίνεται ότι µε την υποβολή της σχετική αίτησης, ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει συγχρόνως 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.
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 Ωκεανογραφίας και
Θαλασσίων Βιοεπιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ηµεροµηνία ……….…………………….

(Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου)

ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Ε.Θ.Π.Ζ.

ΕΡΓΟ: «Παραγωγή και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για το πρόγραμμα BLUECOAST».

Προϋπολογισµός: 6.000,00 ευρώ

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Του……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Για την προμήθεια
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………, µε την
συνολική τιμή των………………………………………………………. ευρώ (….……,…€),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Χρόνος παράδοσης:………………………………….

Τόπος Παράδοσης: Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών
του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
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

