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ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ
ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ & ΠΙΝ∆ΟΥ
Ασπράγγελοι, Ζαγορίου ΤΚ
44007

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Ασπράγγελοι, 30/05/2014
Αρ. Πρωτ.:
643

Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού
επιλογής αναδόχου για τη:
«Προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής παρακολούθησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 183741/23-11-2010, 116356/15-02-2012 (1η Τροποποίηση)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣ: 302528
Αναθέτουσα Αρχή
Είδος προµήθειας

: Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και
Πίνδου
: «Προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής παρακολούθησης»
που

αποτελεί

τµήµα

παρακολούθηση

της

∆ράσης

συγκεκριµένων

3:

ειδών

«Επιστηµονική
χλωρίδας

και

πανίδας της κοινοτικής οδηγίας 92/43 και την καταγραφή
άλλων

σηµαντικών

ειδών

χλωρίδας,

µε

στόχο

τη

διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο της
Βόρειας Πίνδου» της Απόφασης Αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του
Υποέργου 1 «∆ράσεις για την Προστασία και ∆ιατήρηση της
βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του
Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».
∆ιάρκεια

: Τρείς (3) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης.

Προϋπολογισµός

: Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε σαράντα
τρεις
χιλιάδες
τριακόσια
ευρώ
(43.300,00€)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και διακρίνεται σε:
Α)
∆εκαεπτά
χιλιάδες
ευρώ
(17.000,00€)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την προµήθεια εξοπλισµού
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Χρηµατοδότηση

Ηµεροµηνία
∆ηµοσίευσης
προκήρυξης
Καταληκτική
Ηµεροµηνία Υποβολής
Προσφορών
Χρόνος διενέργειας του
∆ιαγωνισµού
Τόπος
Υποβολής
προσφορών
Παραλαβή
Προκήρυξης

Τεύχους

Πληροφορίες

παρατήρησης και γεωαναφοράς, και
Β) Είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (26.300,00€)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την προµήθεια ειδικού
εξοπλισµού παρακολούθησης και εξοπλισµού υπαίθρου.
: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και 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
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 75/8, ενάριθµος:
2010ΣΕ07580107.
Σκοπός
του
Ευρωπαϊκού
Ταµείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι η προώθηση της οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής µε τη διόρθωση των κυριότερων
περιφερειακών ανισορροπιών και τη συµµετοχή στην ανάπτυξη
και στην αναδιάρθρωση των περιφερειών, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα συνεργία µε τις παρεµβάσεις των άλλων
διαρθρωτικών ταµείων.
: 30/5/2014

: 16/6/2014, ώρα 12:00

23/6/2014, ώρα 13:00
: Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου
και Πίνδου:
Ασπράγγελοι, Ζαγορίου Τ.Κ 44007 Ιωάννινα
: Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου
και Πίνδου:
Ασπράγγελοι, Ζαγορίου Τ.Κ 44007 Ιωάννινα
Και από το δικτυακό τόπο
www.pindosnationalpark.gr
: Ασπράγγελοι, Ζαγορίου Τ.Κ 44007 Ιωάννινα τηλ: 26530 2280622245, fax: 26530-22241
Email: pindos.np@gmail.com & kpasprag@otenet.gr

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου
των δαπανών του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την Υπουργική Απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
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3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα &
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/07) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (αρθ.11 και 4 – ΦΕΚ 204/Α/11) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
8. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προµηθειών» (Α’ 199).
9. Τις διατάξεις του Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/1998), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που
διατηρούνται σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007).
10. Την Υπουργική Απόφαση Π1/2622 (ΦΕΚ 3435/Β/2013 και Α∆Α: ΒΙΨ4Φ-Ρ13) «Εξαίρεση
από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014, των
προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα
(ΕΣΠΑ)».
11. Τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών
∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 36427/ΦΕΚ 1401 Β’ /13.9.04) και τις διορθώσεις
σφαλµάτων αυτού (ΦΕΚ 560Β/1/04/2008).
12. Τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου
Αώου και Πίνδου (ΥΑ 36431/ΦΕΚ 1401 Β’ /13.9.04) και τις διορθώσεις σφαλµάτων
αυτού (ΦΕΚ 560Β/1/04/2008).
13. Τον Κανονισµό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και
παραλαβή µελετών και υπηρεσιών, την προµήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών,
υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 34939/ΦΕΚ 1311B’
/19.9.05) και τις διορθώσεις σφαλµάτων αυτού (ΦΕΚ 560Β/1/04/2008).
14. Την υπ.αριθµ.183741/23-11-2010 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για την Ένταξη της Πράξης:
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ
∆ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».
15. 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.
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28020/ΕΥΘΥ/1212/30.06.10
Υπουργική
συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων.

Απόφαση

Συστήµατος

∆ιαχείρισης

16. Την µε αρ. πρωτ. Οικ. 715/Α/10-01-2011 (Α∆Α 4Α9Φ0-Α) απόφαση της Υπ. ΠΕΚΑ µε
θέµα «Έγκριση διάθεσης πίστωσης Τριών Εκατοµµυρίων Επτακοσίων Εβδοµήντα Μίας
χιλιάδων Εννιακοσίων Σαράντα ∆ύο Ευρώ και Εξήντα Ενός λεπτών (3.771.942,61 €)
σαν επιχορήγηση, στο Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου – Αώου και Πίνδου,
από τις πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ07580107 «Οργάνωση της Λειτουργίας της
Προστατευόµενης Περιοχής Εθνικών ∆ρυµών Βίκου – Αώου και Πίνδου και του Φορέα
∆ιαχείρισης της (Τ.Ε 2005ΣΕ07530019)» της ΣΑΕ 075/8».
17. Το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ
ΚΑΙ ΠΙΝ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ».
18. Την υπ.αριθµ.116356/15-02-2012 (Α∆Α ΒΟΖ80-Ζ4Γ) Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της 1ης
Τροποποίησης της Πράξης: «Προστασία και ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου» µε κωδικό MIS 302528 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη».
19. Την υπ. αριθµ. Πρωτ. οικ. 119029/4-5-2012 έγγραφο ΕΥ∆/ΕΠΠΕΡΑΑ: Προέγκριση της
υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.
20. Την από 31/12/2013 τροποποίηση 3 της συλλογικής απόφασης Ε0758 (Α∆Α ΒΙΡΤΦ-4ΙΧ)
του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
21. Την Απόφαση στο Θέµα 11 της 8ης/13/20-12-2013 (Α∆Α: ΒΛΓΥ46Ψ8ΒΩ-ΣΨ0)
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου,
που αφορά την σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού,
Αξιολόγησης των Προσφορών, Παρακολούθησης και Παραλαβής, όπως τροποποιήθηκε
µε την Απόφαση στο Θέµα 11 της 1ης/14/24-02-2014 (Α∆Α: ΒΙΕΛ46Ψ8ΒΩ-2ΞΘ)
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου
22. Την Απόφαση στο Θέµα 11 της 1ης/14/24-02-2014 (Α∆Α: ΒΙΕΛ46Ψ8ΒΩ-2ΞΘ)
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου
µε θέµα Έγκριση του τεύχους της Προκήρυξης και Σχεδίου Σύµβασης για την
υλοποίηση του τµήµατος ∆ράσης 3 της Απόφασης Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 του
Τ∆ΠΠ του ΕΠΠΕΡΑΑ, που αφορά το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής
παρακολούθησης» του – Τροποποίηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού,
Αξιολόγηση των Προσφορών, Παρακολούθησης και Παραλαβής.
23. Την µε αρ. πρωτ. ΑΑΥ171/29-5-2014 (Α∆Α: ΒΙΙ946Ψ8ΒΩ-Ω1Α) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης
24. Την µε αρ. πρωτ. ΑΑΥ172/29-5-2014 (Α∆Α: ΒΙΙ946Ψ8ΒΩ-Α4Ο) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης

-4Ασπράγγελοι Ζαγορίου, 44007 Ιωάννινα, Τηλ: 2653 0 22241, 22245,22283
Fax: 26530-22241
Website: www.pindosnationalpark.gr

e-mail: pindos.np@gmail.com

ΑΔΑ: ΒΙΙ946Ψ8ΒΩ-ΚΞ5

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ει

Πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς για την
«Προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής παρακολούθησης» που αποτελεί τµήµα της
∆ράσης 3: «Επιστηµονική παρακολούθηση συγκεκριµένων ειδών χλωρίδας και πανίδας της
κοινοτικής οδηγίας 92/43 και την καταγραφή άλλων σηµαντικών ειδών χλωρίδας, µε στόχο τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου» της Απόφασης
Αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την Προστασία και ∆ιατήρηση της
βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς
πόρους. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι η προώθηση της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µε τη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών
ανισορροπιών και τη συµµετοχή στην ανάπτυξη και στην αναδιάρθρωση των περιφερειών,
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα συνεργία µε τις παρεµβάσεις των άλλων διαρθρωτικών ταµείων.
Το έργο θα έχει διάρκεια από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης για χρονικό διάστηµα
τριών (3) µηνών.
Προϋπολογιζόµενη δαπάνη: ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε σαράντα
τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (43.300,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και διακρίνεται σε
δύο Τµήµατα:
Τµήµα Α) ∆εκαεπτά χιλιάδες ευρώ (17.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την
προµήθεια εξοπλισµού παρατήρησης και γεωαναφοράς, και
Τµήµα Β) Είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (26.300,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για
την προµήθεια ειδικού εξοπλισµού παρακολούθησης και εξοπλισµού υπαίθρου,
βαρύνοντας τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 75/8,
ενάριθµος: 2010ΣΕ07580107.
Καµία υπέρβαση του Συµβατικού τιµήµατος δεν γίνεται αποδεκτή. 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.
Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για κάθε Τµήµα ξεχωριστά.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι η 23/6/2014, ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 13:00 µ.µ. στα Γραφεία την αναθέτουσας αρχής, Ασπράγγελοι Ζαγορίου, Τ.Κ 44007.
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Προσφορές που κατατίθενται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής
προσφορών που είναι η 16/6/2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00µ.µ. είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών για τη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό είναι 120 ηµερολογιακές
ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο της παραπάνω προθεσµίας θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση νοµικού
προσώπου ή κοινοπραξίας οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται από τον νόµιµο εκπρόσωπο
της εταιρείας ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό τους, ιδιοχείρως στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής, στους Ασπραγγέλους, Ζαγορίου, µέχρι την 16/6/2014, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 12:00µ.µ. Οι υποψήφιοι µπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν τις προσφορές τους και
µέσω ΕΛΤΑ µε αναγραφή της ηµεροµηνίας αποστολής, µέχρι και την καταληκτική ηµεροµηνία
και ώρα υποβολής προσφορών στην εξής διεύθυνση: Ασπράγγελοι Ζαγορίου ΤΚ 44007.
Το αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτηµένο για 15 ηµέρες τουλάχιστον,
στην ιστοσελίδα του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου:
www.pindosnationalpark.gr, στο δικτυακό τόπο του Φορέα στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/pindosnationalpark, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου καθώς και Περίληψη της Προκήρυξης σε
δύο τοπικές εφηµερίδες (µία των Ιωαννίνων και µία των Γρεβενών)) τα έξοδα δηµοσίευσης των
οποίων θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της προκήρυξης αυτής παρέχονται από την
Αναθέτουσα Αρχή.

Για το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών
Βίκου-Αώου και Πίνδου
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
κ.α.α

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙ∆ΗΣ
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1 Ορισµοί
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝ∆ΟΥ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
Ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί το έργο και θα υπογράψει την απαιτούµενη σύµβαση µε
τη Αναθέτουσα Αρχή.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Το αρµόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε για την
διενέργεια του διαγωνισµού, την αξιολόγηση των προσφορών, την παρακολούθηση και
παραλαβή καθώς και κάθε άλλη συναφή µε την καλή εκτέλεση του διαγωνισµού ενέργεια, µε
βάση την Απόφαση στο Θέµα 11 της 8ης/13/20-12-2013 (Α∆Α: ΒΛΓΥ46Ψ8ΒΩ-ΣΨ0)
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου, όπως
τροποποιήθηκε µε την Απόφαση στο Θέµα 11 της 1ης/14/24-02-2014 (Α∆Α: ΒΙΕΛ46Ψ8ΒΩ2ΞΘ) Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου.

1.2 Αντικείµενο του διαγωνισµού
O Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου, προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς για την «Προµήθεια
εξοπλισµού επιστηµονικής παρακολούθησης», συνολικού προϋπολογισµού σαράντα τριών
χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (43.300,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και διακρίνεται σε δύο
Τµήµατα:
Τµήµα Α) ∆εκαεπτά χιλιάδες ευρώ (17.000,00€) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την
προµήθεια εξοπλισµού παρατήρησης και γεωαναφοράς, και
Τµήµα Β) Είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (26.300,00€) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
για την προµήθεια ειδικού εξοπλισµού παρακολούθησης και εξοπλισµού υπαίθρου,
Η συγκεκριµένη προµήθεια αποτελεί τµήµα της ∆ράσης 3: «Επιστηµονική παρακολούθηση
συγκεκριµένων ειδών χλωρίδας και πανίδας της κοινοτικής οδηγίας 92/43 και την
καταγραφή άλλων σηµαντικών ειδών χλωρίδας, µε στόχο τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου» της Απόφασης Αυτεπιστασίας,
στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την Προστασία και ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας»
της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
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Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».

και

Αναλυτικά το αντικείµενο, οι προδιαγραφές της προµήθειας και συνολικά οι υποχρεώσεις του
αναδόχου περιγράφονται στο Παράρτηµα Α της ∆ιακήρυξης αυτής.

1.3 Προϋπολογισµός
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ
(43.300,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και διακρίνεται σε δύο Τµήµατα:
Τµήµα Α) ∆εκαεπτά χιλιάδες ευρώ (17.000,00€) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την
προµήθεια εξοπλισµού παρατήρησης και γεωαναφοράς, και
Τµήµα Β) Είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (26.300,00€) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
για την προµήθεια ειδικού εξοπλισµού παρακολούθησης και εξοπλισµού υπαίθρου.
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού
∆ηµοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 75/8, ενάριθµος 2010ΣΕ07580107 που συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους. Καµία υπέρβαση
του Συµβατικού τιµήµατος δεν γίνεται αποδεκτή. 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.

1.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και
Πίνδου, ο οποίος διενεργεί τον Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή προσφοράς και θα υπογράψει µε τους αναδόχους Σύµβαση για την υλοποίηση
της συγκεκριµένης προµήθειας του τµήµατος της ∆ράσης 3: «Επιστηµονική
παρακολούθηση συγκεκριµένων ειδών χλωρίδας και πανίδας της κοινοτικής οδηγίας
92/43 και την καταγραφή άλλων σηµαντικών ειδών χλωρίδας, µε στόχο τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου» της Απόφασης
Αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την Προστασία και ∆ιατήρηση της
βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», που
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς
πόρους.
Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της προκήρυξης δίνονται από τα Γραφεία του Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου:
Ασπράγγελοι Ζαγορίου, Τ.Κ 44007
Τηλέφωνο: 26530-22806, 22245
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Fax: 26530-22241
Email : pindos.np@gmail.com & kpasprag@otenet.gr
Πληροφορίες: κ. Μαχαίρας Ιωάννης , κ. Κυριαζής Νίκος
καθώς
και
από
τους
δικτυακούς
τόπους
www.pindosnationalpark.gr
http://et.diavgeia.gov.gr/f/pindosnationalpark (ανάρτηση τευχών της προκήρυξης
τουλάχιστον 15 ηµέρες)).

και
για

1.5 Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο του διαγωνισµού
Ο παρόν διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που διέπει την Αναθέτουσα
Αρχή και, αναλογικά και συµπληρωµατικά, µε τις παρακάτω διατάξεις του εθνικού και
κοινοτικού δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου
των δαπανών του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την Υπουργική Απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα &
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/07) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (αρθ.11 και 4 – ΦΕΚ 204/Α/11) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
8. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προµηθειών» (Α’ 199).
9. Τις διατάξεις του Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/1998), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που
διατηρούνται σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007).
10. Την Υπουργική Απόφαση Π1/2622 (ΦΕΚ 3435/Β/2013 και Α∆Α ΒΙΨ4Φ-Ρ13) «Εξαίρεση
από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014, των
προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα
(ΕΣΠΑ)».
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11. Τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών
∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 36427/ΦΕΚ 1401 Β’ /13.9.04) και τις διορθώσεις
σφαλµάτων αυτού (ΦΕΚ 560Β/1/04/2008).
12. Τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου
Αώου και Πίνδου (ΥΑ 36431/ΦΕΚ 1401 Β’ /13.9.04) και τις διορθώσεις σφαλµάτων
αυτού (ΦΕΚ 560Β/1/04/2008).
13. Τον Κανονισµό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και
παραλαβή µελετών και υπηρεσιών, την προµήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών,
υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 34939/ΦΕΚ 1311B’
/19.9.05) και τις διορθώσεις σφαλµάτων αυτού (ΦΕΚ 560Β/1/04/2008).
14. Την υπ.αριθµ.183741/23-11-2010 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για την Ένταξη της Πράξης:
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ
∆ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».
15. 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.
16. Την µε αρ. πρωτ. Οικ. 715/Α/10-01-2011 (Α∆Α 4Α9Φ0-Α) απόφαση της Υπ. ΠΕΚΑ µε
θέµα «Έγκριση διάθεσης πίστωσης Τριών Εκατοµµυρίων Επτακοσίων Εβδοµήντα Μίας
χιλιάδων Εννιακοσίων Σαράντα ∆ύο Ευρώ και Εξήντα Ενός λεπτών (3.771.942,61 €)
σαν επιχορήγηση, στο Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου – Αώου και Πίνδου,
από τις πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ07580107 «Οργάνωση της Λειτουργίας της
Προστατευόµενης Περιοχής Εθνικών ∆ρυµών Βίκου – Αώου και Πίνδου και του Φορέα
∆ιαχείρισης της (Τ.Ε 2005ΣΕ07530019)» της ΣΑΕ 075/8».
17. Το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ
ΚΑΙ ΠΙΝ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ».
18. Την υπ.αριθµ.116356/15-02-2012 (Α∆Α ΒΟΖ80-Ζ4Γ) Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της 1ης
Τροποποίησης της Πράξης: «Προστασία και ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου» µε κωδικό MIS 302528 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη».
19. Την υπ. αριθµ. Πρωτ. οικ. 119029/4-5-2012 έγγραφο ΕΥ∆/ΕΠΠΕΡΑΑ: Προέγκριση της
υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.
20. Η από 31/12/2013 τροποποίηση 3 της συλλογικής απόφασης Ε0758 (Α∆Α ΒΙΡΤΦ-4ΙΧ)
του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
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21. Την Απόφαση στο Θέµα 11 της 8ης/13/20-12-2013 (Α∆Α: ΒΛΓΥ46Ψ8ΒΩ-ΣΨ0)
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου,
που αφορά την σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού,
Αξιολόγησης των Προσφορών, Παρακολούθησης και Παραλαβής, όπως τροποποιήθηκε
µε την Απόφαση στο Θέµα 11 της 1ης/14/24-02-2014 (Α∆Α: ΒΙΕΛ46Ψ8ΒΩ-2ΞΘ)
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου
22. Την Απόφαση στο Θέµα 11 της 1ης/14/24-02-2014 (Α∆Α: ΒΙΕΛ46Ψ8ΒΩ-2ΞΘ)
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου
µε θέµα Έγκριση του τεύχους της Προκήρυξης και Σχεδίου Σύµβασης για την
υλοποίηση του τµήµατος ∆ράσης 3 της Απόφασης Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 του
Τ∆ΠΠ του ΕΠΠΕΡΑΑ, που αφορά το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής
παρακολούθησης» του – Τροποποίηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού,
Αξιολόγηση των Προσφορών, Παρακολούθησης και Παραλαβής.
23. Την µε αρ. πρωτ. ΑΑΥ171/29-5-2014 (Α∆Α: ΒΙΙ946Ψ8ΒΩ-Ω1Α) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης
24. Την µε αρ. πρωτ. ΑΑΥ172/29-5-2014 (Α∆Α: ΒΙΙ946Ψ8ΒΩ-Α4Ο) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης
2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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.
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 οι συµβατικοί όροι είναι
υποχρεωτικό 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 της προσφοράς και τους ίδιους όρους.
3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν, µαζί µε την
δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισµού τους από το διαγωνισµό:

προσφορά

τους,

τα

εξής
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1. Αίτηση συµµετοχής τους στον διαγωνισµό στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία
του ενδιαφερόµενου (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email, ΑΦΜ, όνοµα προσώπου
επικοινωνίας) καθώς και το Τµήµα της Προκήρυξης που καταθέτει προσφορά.
2. Εγγύηση Συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει
το 5% του προϋπολογισµού, ήτοι οκτακόσια πενήντα ευρώ (850,00 €) για το Τµήµα Α
και χίλια τριακόσια δέκα πέντε ευρώ (1315,00 €) για το Τµήµα Β.
3. Εφ’ όσον οι Προσφέροντες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν και το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, η οποία πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών,
στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχονται τους όρους της ∆ιακήρυξης και τους όρους
του Σχεδίου – Σύµβασης και ότι έλαβαν γνώση του αντικειµένου του έργου σύµφωνα
µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της παρούσας.
5. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων
τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των
προσφορών, στην οποία θα δηλώνουν:
i) Τα στοιχεία του διαγωνισµού.
ii) Ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα του αρθρ. 43 του Π.∆. 60/2007, δηλαδή της συµµετοχής σε εγκληµατική
οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, για αδικήµατα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεωκοπίας,
- δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους,
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού εφόσον απαιτείται ή ότι δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε
Επιµελητήριο,
- δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή
άλλων αναλόγων καταστάσεων ή διαδικασιών,
- ότι δεν τελούν σε κατάσταση παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού, και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση
ή διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
iii) Ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση
όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την µη συνδροµή στο πρόσωπό τους
των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση (ii).
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Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην Ένωση.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη 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.
Ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να προβεί στην
έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της Παραγράφου 5 του παρόντος
Άρθρου εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν.
Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αντικατασταθεί µε ένορκη
βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται
ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1 Τρόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση νοµικού
προσώπου ή κοινοπραξίας οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται από τον νόµιµο εκπρόσωπο
της εταιρείας ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό τους, ιδιοχείρως στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής, στους Ασπραγγέλους, Ζαγορίου, µέχρι την 16η Ιουνίου 2014, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα Ελλάδος 13:00. Οι υποψήφιοι µπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν τις
προσφορές τους και µέσω ΕΛΤΑ µε αναγραφή της ηµεροµηνίας αποστολής, µέχρι και την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών στην εξής διεύθυνση: Ασπράγγελοι,
Ζαγορίου ΤΚ 44007.
Προσφορά που θα υποβληθεί µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα ή θα ταχυδροµηθεί µε
ηµεροµηνία µεταγενέστερη αυτής της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, δε θα
ληφθεί υπόψη και θα επιστραφεί. Αρµόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή προσφορών είναι ο κ.
Μαχαίρας Ιωάννης και ο κ. Κυριαζής Νίκος (Τηλέφωνο: 26530 22806-22245)
4.2 Περιεχόµενο προσφορών
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο
(Κυρίως Φάκελος), στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω:
α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β. «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου».
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γ. Τίτλος έργου: «Προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής παρακολούθησης» Αριθµός
Προκήρυξης Προσφορά για το ΤΜΗΜΑ Α ή για το ΤΜΗΜΑ Β.
δ. Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό
τηλεοµοιοτυπίας).
Ο σφραγισµένος κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις
(3) διαφορετικούς επίσης σφραγισµένους φακέλους:
α. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα
δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της παρούσας Προκήρυξης, σε δύο
αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο.
β. Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος θα έχει όλες τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Το περιεχόµενο των τεχνικής προσφοράς αφορά την
υποχρεωτική συµπλήρωση του Πίνακα Επακριβών Προδιαγραφών που βρίσκεται στο
Παράρτηµα Α της παρούσας προκήρυξης, συµπληρώνοντας στη στήλη Απάντηση την ένδειξη
ΝΑΙ εάν πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή την ένδειξη ΟΧΙ σε αντίθετη περίπτωση, για
το Τµήµα που υποβάλλεται η προσφορά. Θα πρέπει να κατατεθεί ένα Πρωτότυπο και ένα απλό
φωτοαντίγραφο.
Στην στήλη Παρατηρήσεις ο Προσφέρων µπορεί να καταγράψει προαιρετικά τυχόν σχόλια
και παρατηρήσεις που αφορούν τα στοιχεία του Πίνακα Επακριβών Προδιαγραφών, όπως π.χ.
σε περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται η ζητούµενες προδιαγραφές.
Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι µονογραµµένη
γ. Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος θα έχει
όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά
(Πρωτότυπο, Αντίγραφο)για την εκτέλεση του έργου, ολογράφως και αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ,
χωρίς Φ.Π.Α. και µε Φ.Π.Α.
Θα αποκλείονται του διαγωνισµού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισµένα σε ιδιαίτερο
φάκελο τα οικονοµικά στοιχεία.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.
Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και καθαρές. Προσφορές που υποβάλλονται µε
οποιαδήποτε επιφύλαξη, όρο ή αίρεση καθώς και οι προσφορές που φέρουν διορθώσεις,
ξέσµατα, απαλείψεις ή οποιοδήποτε στοιχείο που καθιστά το περιεχόµενό τους αµφίβολο,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρώµενες από
την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Οι τιµές της προσφοράς είναι
δεσµευτικές για τον προσφέροντα µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Προσφορές που
θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.1 Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές που παραλήφθηκαν έως την προβλεπόµενη ηµεροµηνία αποσφραγίζονται µε την
εξής διαδικασία:
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του
διαγωνισµού, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης
των Προσφορών που έχει καθοριστεί από το ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών
Βίκου Αώου και Πίνδου. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι
νόµιµοι εκπρόσωποι των υποψηφίων ή εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποί τους.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών, καταχωρεί αυτούς
που υπέβαλαν προσφορές. Στη συνέχεια για κάθε ∆ιαγωνιζόµενο αποσφραγίζεται ο «ΚΥΡΙΩΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ». Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µονογράφει και σφραγίζει τους τρεις (3) υποφακέλους
(δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς) και συντάσσει πρακτικό.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 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.
Στην συνέχεια ή σε επόµενη συνεδρίαση αποσφραγίζεται ο υποφάκελος: «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής» και µονογράφονται και σφραγίζονται όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, ανά
φύλλο. Στη συνέχεια, η Επιτροπή, προβαίνει σε έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και συντάσσει πρακτικό. Προσφορές που απορρίπτονται για
τυπικούς λόγους, σε αυτή τη φάση αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών, σε επόµενη
συνεδρίαση, αποσφραγίζει τον υποφάκελο: «Τεχνική Προσφορά», µονογράφει και σφραγίζει
όλα τα πρωτότυπα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, κατά φύλλο. Στη συνέχεια προβαίνει
στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών των διαγωνιζοµένων οι οποίοι δεν
απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των
Τεχνικών Προδιαγραφών και της αξιολόγησής τους, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
και Αξιολόγησης των Προσφορών προχωρεί στη σύνταξη πρακτικού στο οποίο αναφέρονται τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης.
Τα παραπάνω πρακτικά, διαβιβάζονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία εκδίδει σχετική απόφαση έγκρισης. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται
στους συµµετέχοντες ταχυδροµικώς και ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία.
Μετά την άπρακτη προθεσµία του χρόνου υποβολής ενστάσεων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας, του
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών, ορίζει την ηµέρα ανοίγµατος των φακέλων των
οικονοµικών προσφορών και ενηµερώνει τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν την παραπάνω
ηµέρα ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία τους προσφέροντες που δεν αποκλείσθηκαν και
δικαιούνται να παρίστανται στην διαδικασία αποσφράγισης των σχετικών οικονοµικών
προσφορών.
Κατά την ηµέρα ανοίγµατος των φακέλων οικονοµικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι
Υποφάκελοι: «Οικονοµική Προσφορά» –για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές. Όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται οι σχετικοί
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υποφάκελοι κλειστοί στους αποκλεισθέντες. Κατά την αποσφράγιση των υποφακέλων:
«Οικονοµική Προσφορά» µονογράφονται και σφραγίζονται κατά φύλλο, όλα τα πρωτότυπα
φύλλα της Οικονοµικής Προσφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του περιεχοµένου των Οικονοµικών Προσφορών, οι
προσφορές κατατάσσονται σε πίνακα κατά αύξουσα σειρά (από την µικρότερη στην
µεγαλύτερη τιµή προσφοράς) και ανά προσφέροντα καταχωρούνται σε πρακτικό στο οποίο
αναγράφονται τα αποτελέσµατα της οικονοµικής αξιολόγησης και η τελική κατάταξη των
Προσφερόντων. Η επιτροπή εισηγείται προς το ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε την
επιλογή του Αναδόχου µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή προσφοράς για την έκδοση της
εγκριτικής απόφασης κατακύρωσης του Έργου σε αυτόν.
Σε περιπτώσεις προσφορών µε ίδια ακριβώς τιµή προσφοράς, αφού οι προσφορές έχουν κριθεί
ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας προκήρυξης οι
προσφορές θεωρούνται ισοδύναµες. Μεταξύ ισοδύναµων προσφορών και αφού οι προµηθευτές
των ισοδύναµων προσφορών προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται
από την παρούσα, παρόντων των ισοδύναµων προµηθευτών, επιλέγεται η προσφορά µετά από
κλήρωση.
7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο
15 του Π.∆. 118/2007. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007, για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του
οποίου είναι 0,10% επί της προϋπολογισµένης αξίας των υπό προµήθεια ειδών και δεν µπορεί
να είναι µικρότερο των 1.000 € και µεγαλύτερο των 5.000 €.
Νόµιµη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα αρχή.

8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας, ταυτόχρονα, τα παρακάτω στοιχεία:

A.∆ικαιολογητικά που προβλέπονται στη σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση
∆ικαιολογητικών συµµετοχής της παρούσης ∆ιακήρυξης που είναι τα εξής:

των

Α. Οι Έλληνες πολίτες:
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
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2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Β. Οι Αλλοδαποί πολίτες:
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης
(1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007.
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
Γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007, αντίστοιχα.
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες
(Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω
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πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το
αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
∆. Οι Συνεταιρισµοί:
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007.
2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆,
118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆. 118/2007.
3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
B. Την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Άρθρο 13 και το Παράρτηµα Γ.
Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσµία χωρίς ο Προσφέρων να προσέλθει για να υπογράψει τη
σύµβαση ή αρνηθεί να καταθέσει, προ της υπογραφής της σύµβασης, οποιοδήποτε εκ των
ανωτέρω εγγράφων και εγγυήσεων, η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από γνωµοδότηση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο από την κατακύρωση που έγινε στο
όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν και να αποφασίσει την ανάθεση του
διαγωνισµού στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Και στις
δυο περιπτώσεις, η απόφαση λαµβάνεται σε βάρος του και επιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για
την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος µε την χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίσει, ένα ή
περισσότερα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον ενδιαφερόµενο που
προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους
ενδιαφερόµενους δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από
αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
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
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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 στα Γρεβενά.
Η σύµβαση θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και θα καταρτιστεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους
που περιλαµβάνονται στην παρούσα Προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.
9. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ

Η διάρκεια υλοποίησης του κάθε Τµήµατος της Προµήθειας, ορίζεται ως εξής:
1. Για το Τµήµα
γεωαναφοράς.

Α)

Προµήθεια

εξοπλισµού

επιστηµονικής

παρατήρησης

και

Χρόνος υλοποίησης : 3 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.

2. Για το Τµήµα Β) Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού παρακολούθησης και εξοπλισµού
υπαίθρου.
Χρόνος υλοποίησης : 3 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
Λεπτοµέρειες και ακριβές χρονοδιάγραµµα θα καθορίζονται στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε
τον Ανάδοχο.

10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αµοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε
επιταγή η οποία 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 γίνει εφάπαξ µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
παραδοτέων του αντίστοιχου Τµήµατος από την Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής και
την έγκρισή τους από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η πληρωµή του Αναδόχου συνδέεται άµεσα µε την χρηµατική ροή των πιστώσεων του
ΕΠΠΕΡΑΑ, από το Υπουργείο ΠΕΚΑ προς την Αναθέτουσα Αρχή.

11. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.
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12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση του έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει
προσδιορίσει στην προσφορά του.
Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωµα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση
της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο, υπεργολαβικά σε τρίτο
πρόσωπο το οποίο δεν έχει περιληφθεί στην προσφορά του.
Την πλήρη ευθύνη για την εκτέλεση του έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

13. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης συντάσσεται σύµφωνα µε το
υπόδειγµα που δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ και θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας της προσφοράς κατά τµήµα, χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά
δύο (2) µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο παράδοσης της προµήθειας για την παράδοση
του Τµήµατος (Α ή Β) του Έργου. Σε περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου, η
παραπάνω Εγγυητική Επιστολή παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα. Η Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης.

14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς, τυχόν
δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά
την υποβολή της προσφοράς, οδηγεί σε αποκλεισµό τους από το διαγωνισµό.
Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού θεωρούνται
δεσµευτικά για τους υποψηφίους.
Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για κάθε Τµήµα ξεχωριστά.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου επιφυλάσσεται, εφόσον το
επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από
τους υποψηφίους.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο
του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και σε κάθε
φάση της διαδικασίας αυτού τεκµαίρεται αµάχητα η πλήρης αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου
των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους.
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου, δε δεσµεύεται για την τελική
ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να
επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή
αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ.
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Κάθε διαφορά που θα προκύπτει µεταξύ του Αναδόχου και του Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών
∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου, από τη σύµβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα
εδρεύοντα στα Γρεβενά αρµόδια δικαστήρια.
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.
Το αναλυτικό τεύχος Προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτηµένο για τουλάχιστον 15 ηµέρες στην
ιστοσελίδα του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου:
www.pindosnationalpark.gr, στο δικτυακό τόπο του Φορέα στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/pindosnationalpark, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου καθώς και Περίληψη της Προκήρυξης σε
δύο τοπικές εφηµερίδες (µία των Ιωαννίνων και µία των Γρεβενών)) τα έξοδα δηµοσίευσης των
οποίων θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α) «Προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής παρατήρησης και
γεωαναφοράς»
η οποία συνίσταται στην προµήθεια των ειδών σε αντίστοιχες ποσότητες και σε
αντίστοιχες προδιαγραφές όπως περιγράφονται στους παρακάτω Πίνακες.
Προµήθεια ειδών σε αντίστοιχες ποσότητες

Α/Α
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2

4.3

4.4
5
5.1
5.2

5.3

Ονοµασία είδους

Συνολική Ποσότητα
ανά είδος

Κωδικός CPV

1
1
1
1

38635000-5
38635000-5
18930000-7
38650000-6

1
1
1
1

38635000-5
38635000-5
38635000-5
18930000-7

6
3

38631000-7
38650000-6

1
1

38651000-3
38651100-4

1

38519310-2

1

38650000-6

1

38651600-9

1

38519310-2

1

38650000-6

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ Α’ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Τηλεσκόπιο Α
Προσοφθάλµιος τηλεσκοπίου Α
Κάλυµµα τηλεσκοπίου Α
Τρίποδας τηλεσκοπίου Α
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ Β’ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Τηλεσκόπιο Β
Προσοφθάλµιος τηλεσκοπίου Β
Κάλυµµα τηλεσκοπίου Β
Τρίποδας τηλεσκοπίου Β
ΚΙΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Κιάλια
Τρίποδας για κιάλια
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Φωτογραφική µηχανή τύπου SLR
Ψηφιακός φακός (18-105 ΜΜ)
Φωτογραφικός προσαρµογέας για
την ως άνω φωτογραφική
µηχανή SLR (ή/και
βιντεοκάµερας) στα τηλεσκόπια Α
ή/και Β
Τρίποδας της ως άνω
φωτογραφικής µηχανής SLR
ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Ψηφιακή βιντεοκάµερα
Φωτογραφικός προσαρµογέας για
την ως άνω βιντεοκάµερα (ή/και
φωτογραφικής µηχανής SLR) στα
τηλεσκόπια Α ή/και Β
Τρίποδας για την ως άνω
βιντεοκάµερα
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6
6.1
6.2

GPS
GPS χειρός
Μετατροπέας ηλεκτρικού
ρεύµατος αυτοκινήτου (12V) σε
220V

6

38112100-4

2

31213200-4

Πίνακας Επακριβών Προδιαγραφών
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑΣ
1

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ Α’ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

1.1

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ Α
Τύπος ∆ιόπτρας: 45ο

ΝΑΙ

∆ιάµετρος Φακού

≥85 mm

Εστιακή απόσταση

≥502 mm

Ελάχιστη απόσταση
εστίασης
∆υνατότητα προσαρµογής
σε τρίποδα
∆υνατότητα προσαρµογής
κάµερας και φωτογραφικής
µηχανής
Μήκος
Καθαρό βάρος
Ειδική επίστρωση φακού
που απωθεί νερό και βρωµιά
από το φακό
∆ιπλός εστιαστής µε
δυνατότητα µικροµετρικής
εστίασης
Φακός µε φθοριούχο γυαλί
(ED) για µικρή ή και
καθόλου χρωµατική
εκτροπή, ακόµα και για
µεγάλες µεγεθύνσεις
Οι επιστρώσεις των φακών
να είναι πολλαπλές
Να είναι υδατοστεγές και
πεπληρωµένο µε άζωτο,
ώστε να αποφεύγεται το

≤5m
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≤350 mm
≤1,5Kg
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

θάµπωµα των φακών
1.2

ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ Α
Ιδίου κατασκευαστή µε του
τηλεσκοπίου
Προσοφθάλµιος φακός
zoom µε µεγέθυνση

1.3

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΡΙΠΟ∆ΑΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ Α
Υλικό κατασκευής

Αλουµίνιο

Με κεντρική κολώνα

≥ 35 cm

Με κεφαλή που αποσπάται
ώστε να µπορεί ο τρίποδας
να χρησιµοποιηθεί και χωρίς
την κεφαλή

1.5

>20Χ75

ΚΑΛΥΜΜΑ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ Α
Από αδιάβροχο υλικό
αντοχής, για προστασία από
τις καιρικές συνθήκες
Ιδίου κατασκευαστή µε το
τηλεσκόπιο
Να µένει πάνω στο
τηλεσκόπιο και κατά τη
διάρκεια της παρατήρησης
(τύπου stay on)

1.4

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μέγιστο φορτίο

≥3kg

Κλειστό, µήκος

≥ 80 cm

Μέγιστο ύψος µε επέκταση

≥180cm

Παγίδευση ποδιού µε κλιπς

NAI

Βάρος τρίποδα µαζί µε την
κεφαλή

≤ 3,5 Kg

Υποδοχή για τηλεσκόπιο Α

ΝΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση Τηλεσκοπίου Α

≥2 έτη

Εγγύηση Προσοφθάλµιου

≥2 έτη

Εγγύηση Τρίποδα

≥2 έτη
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

2

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ Β’ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

2.1

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ Β
Τύπος ∆ιόπτρας: 45ο

≥65 mm

Εστιακή απόσταση

≥380 mm

ΝΑΙ
ΝΑΙ
≤300 mm

Καθαρό βάρος

≤1,150Kg
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ Β
Ιδίου κατασκευαστή µε του
τηλεσκοπίου
Προσοφθάλµιος φακός
zoom µε µεγέθυνση

2.3

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

≤4m

Μήκος

Ειδική επίστρωση φακού
που απωθεί νερό και βρωµιά
από το φακό.
∆ιπλός εστιαστής µε
δυνατότητα µικροµετρικής
εστίασης
Φακός µε φθοριούχο γυαλί
(ED) για µικρή ή και
καθόλου χρωµατική
εκτροπή, ακόµα και για
µεγάλες µεγεθύνσεις
Οι επιστρώσεις των φακών
να είναι πολλαπλές
Να είναι υδατοστεγές και
πεπληρωµένο µε άζωτο,
ώστε να αποφεύγεται το
θάµπωµα των φακών

Απάντηση

ΝΑΙ

∆ιάµετρος Φακού

Ελάχιστη απόσταση
εστίασης
∆υνατότητα προσαρµογής
σε τρίποδα
∆υνατότητα προσαρµογής
κάµερας και φωτογραφικής
µηχανής

2.2

Απαίτηση

ΝΑΙ
20-45X
και άνω

ΚΑΛΥΜΜΑ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ Β
Από αδιάβροχο υλικό
αντοχής, για προστασία από

ΝΑΙ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

τις καιρικές συνθήκες
Ιδίου κατασκευαστή µε το
τηλεσκόπιο
Να µένει πάνω στο
τηλεσκόπιο και κατά τη
διάρκεια της παρατήρησης
(τύπου stay on)
2.4

Απάντηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΡΙΠΟ∆ΑΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ Β
Υλικό κατασκευής

αλουµίνιο

Με κεντρική κολώνα

τουλάχιστ
ον 35 cm

Με κεφαλή που αποσπάται
ώστε να µπορεί ο τρίποδας
να χρησιµοποιηθεί και χωρίς
την κεφαλή
Μέγιστο φορτίο
Μέγιστο ύψος µε επέκταση
Κλειστό, µήκος

2.5

Απαίτηση

ΝΑΙ
≥3kg
≥ 180 cm
≥80cm

Παγίδευση ποδιού µε κλιπς

NAI

Βάρος τρίποδα µαζί µε την
κεφαλή

≤ 3,5 Kg

Υποδοχή για τηλεσκόπιο B

NAI

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση Τηλεσκοπίου B

≥2 έτη

Εγγύηση Προσοφθάλµιου

≥2 έτη

Εγγύηση Τρίποδα

≥2 έτη

3

ΚΙΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

3.1

ΚΙΑΛΙΑ
Μεγέθυνση
∆ιάµετρος αντικειµενικού
φακού

≥10Χ
≥42mm

Οπτικός σχεδιασµός

roof

Ελάχιστη απόσταση
εστίασης

≤ 1,5 m
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Φακοί αποχρωµατικοί
(fluoride, HD, XD) ώστε να
παρέχουν ακριβή
αναπαραγωγή χρώµατος

NAI

Γόµωση συσκευής µε άζωτο

ΝΑΙ

Επιστρώσεις

ΝΑΙ

Αδιάβροχα

ΝΑΙ

Eye relief

≥ 18mm

Οπτικό πεδίο στα 1000m

≥ 132m

Υλικό κατασκευής κράµα
µαγνησίου

ΝΑΙ

Βάρος

Απάντηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

Πολλαπλές

Ειδική επίστρωση φακών
υψηλής ανακλαστικότητας
της τάξης του 99% ή
υψηλότερη σε όλο το ορατό
φάσµα (400 έως 700 nm)

Να περιλαµβάνεται θήκη
µεταφοράς
Να περιλαµβάνονται
καπάκια φακών και λουράκι
ανάρτησης.
Να περιλαµβάνονται οδηγίες
χρήσης στα ελληνικά

3.2

Απαίτηση

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≤ 660 gr

ΤΡΙΠΟ∆ΑΣ ΓΙΑ ΚΙΑΛΙΑ
Φυσαλίδες οριζοντίωσης

ΝΑΙ

Περιστρεφόµενη κεφαλή

ΝΑΙ

∆υνατότητα σκόπευσης στο
ζενίθ

ΝΑΙ

Θήκη µεταφοράς

ΝΑΙ

Μέγιστο ύψος µε επέκταση
Κλειστό, µήκος

≥ 180 cm
≥80cm
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Βάρος τρίποδα µαζί µε την
κεφαλή
3.3

Απαίτηση

Απάντηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

≤ 3,5 Kg

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση κιάλια

≥ 2 έτη

Εγγύηση τρίποδα

≥ 2 έτη

4

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

4.1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΤΥΠΟΥ SLR
Να αναφερθεί µοντέλο
Τύπος φωτογραφικής
µηχανής µονο-οπτικού
reflex (SLR)
Υποδοχή φακού: Μοντούρα
F ή ισοδύναµο
Αισθητήρας εικόνας CMOS
Συνολικά pixel
Σύστηµα αποµάκρυνσης
σκόνης

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥23 x 15
mm
≥16,5
εκατοµ.
ΝΑΙ

Μέγεθος εικόνας (pixel) [L]

≥4.928

Μέγεθος εικόνας (pixel)[M]

≥3.696

Μέγεθος εικόνας (pixel) [S]

≥2.464

Σύστηµα Picture Contro:
Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωηρό,
Μονόχρωµο, Πορτραίτο,
Τοπίο ή ισοδύναµο
Μέσα αποθήκευσης: κάρτες
µνήµης SD (Secure
Digital), SDHC και SDXC

ΝΑΙ

ΝΑΙ

∆ύο υποδοχές κάρτας

ΝΑΙ

Σκόπευτρο: Μονοοπτικό
σκόπευτρο reflex µε
πεντάπρισµα στο επίπεδο

ΝΑΙ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

του µατιού
Κάλυψη κάδρου (Περίπου
100% οριζόντια και κάθετα)
∆ιάφραγµα φακού: Άµεσης
επιστροφής, ηλεκτρονικά
ελεγχόµενο
Κλείστρο: Ηλεκτρονικά
ελεγχόµενο κλείστρο
κατακόρυφου εστιακού
επιπέδου
Λειτουργία λήψης: S
(µεµονωµένο καρέ) CL
(συνεχείς λήψεις χαµηλής
ταχύτητας) CH
(συνεχείς λήψεις υψηλής
ταχύτητας) Q (αθόρυβη
λήψη, χρονοµέτρης
αυτοφωτογράφησης),
τηλεχειριστήριο) MUP
(καθρέφτης πάνω)
Ταχύτητα προώθησης καρέ:
1 έως 5 καρέ ανά
δευτερόλεπτο (fps) (CL) ή 6
καρέ ανά δευτερόλεπτο
Λειτουργία φακού:
Αυτόµατη εστίαση (AF):
Λειτουργία αυτόµατης
εστίασης ενός καρέ (AFS)
συνεχής λειτουργία
αυτόµατης εστίασης (AF-C)
αυτόµατη επιλογή AF-S/AFC (AF-A) προκαταρκτική
παρακολούθηση εστίασης
που ενεργοποιείται
αυτόµατα ανάλογα µε την
κατάσταση του θέµατος.
Χειροκίνητη εστίαση (M):
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί
ηλεκτρονική αναζήτηση
εύρους

Απαίτηση

Απάντηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ενσωµατωµένο φλας

ΝΑΙ

Ισορροπία λευκού

ΝΑΙ

Λειτουργία επιλογής
περιοχής AF: Αυτόµατη
εστίαση µε προτεραιότητα

ΝΑΙ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

στο πρόσωπο,
αυτόµατη εστίαση ευρείας
περιοχής και αυτόµατη
εστίαση κανονικής
περιοχής,
αυτόµατη εστίαση µε
παρακολούθηση θέµατος
Αυτόµατη εστίαση:
Αυτόµατη εστίαση µε
ανίχνευση αντίθεσης σε
οποιοδήποτε σηµείο του
κάδρου (η φωτογραφική
µηχανή επιλέγει αυτόµατα
το σηµείο εστίασης όταν
έχει ενεργοποιηθεί η
αυτόµατη εστίαση στο
πρόσωπο πρώτα ή η
αυτόµατη εστίαση µε
παρακολούθηση θέµατος)
Μέτρηση video: Σύστηµα
µέτρησης έκθεσης TTL
χρησιµοποιώντας τον κύριο
αισθητήρα εικόνας
Μέθοδος µέτρησης: Matrix
Μέγιστη διάρκεια
λειτουργίας video
Συσκευή εγγραφής ήχου:
Ενσωµατωµένο µονοφωνικό
ή εξωτερικό στερεοφωνικό
µικρόφωνο, µε δυνατότητα
ρύθµισης της ευαισθησίας

Απαίτηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
≥20
λεπτά

ΝΑΙ

USB: Hi-Speed USB

ΝΑΙ

Έξοδος video

ΝΑΙ

Έξοδος HDMI

ΝΑΙ

Είσοδος ήχου

ΝΑΙ

Να περιλαµβάνονται 2
Κάρτες µνήµης (λειτουργική
και εφεδρική)
Με επαναφορτιζόµενη
µπαταρία ιόντων λιθίου ή
ισοδύναµο

Απάντηση

≥8GB
εκάστη
ΝΑΙ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Απαίτηση

Να περιλαµβάνονται
λειτουργικές και εφεδρικές
µπαταρίες ιόντων λιθίου ή
ισοδύναµο

ΝΑΙ

Τροφοδοτικό µπαταρίας

ΝΑΙ

Υποδοχή φακού: Μοντούρα
F

ΝΑΙ

Τσάντα µεταφοράς

ΝΑΙ

Απάντηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΦΑΚΟΣ
4.2

18-105 MM
Ιδίου κατασκευαστή µε της
Ψηφιακής φωτογραφικής
µηχανής (SLR)
Φωτεινότητα

ΝΑΙ

Εστιακή απόσταση (mm):18
– 105

ΝΑΙ

Σκίαστρο

ΝΑΙ
≤45 cm

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ SLR (Η/ΚΑΙ
ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑΣ) ΣΤΑ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ Α Η/ΚΑΙ Β
∆υνατότητα προσαρµογής
της φωτογραφικής µηχανής
στα τηλεσκόπια Α ή/και Β
Ιδίου κατασκευαστή µε
του/των τηλεσκοπίων

4.4

≤ 3,5 5,6

Αναλογία στα 35 mm: 27 157,5

Κοντινότερη εστίαση

4.3

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΤΡΙΠΟ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΣ
ΑΝΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ SLR
Υλικό κατασκευής

Αλουµίνιο
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Με κεντρική κολώνα
Με κεφαλή που αποσπάται
ώστε να µπορεί ο τρίποδας
να χρησιµοποιηθεί και χωρίς
την κεφαλή
Μέγιστο φορτίο
Μέγιστο ύψος µε επέκταση
Κλειστό, µήκος

Απάντηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

Τουλάχιστον 35
cm
ΝΑΙ

≥3kg
≥180cm
≥80cm

Παγίδευση ποδιού µε κλιπς

NAI

Βάρος τρίποδα µαζί µε την
κεφαλή

≤ 3,5 Kg

Υποδοχή για την
φωτογραφική µηχανή
4.5

Απαίτηση

ΝΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση Φωτογραφικής
µηχανής
Εγγύηση Φακού
Εγγύηση Τρίποδα

5

ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

5.1

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ
Εσωτερική Flash Memory

≥ 1 έτος
≥ 1 έτος
≥ 2 έτος

≥32Gb

2 υποδοχές για κάρτες Flash

ΝΑΙ

Τύπος αισθητήρα: 1/3 Full
HD CMOS pro ή ισοδύναµο

ΝΑΙ

Ενεργά pixel (video/
φωτογραφία)
Οπτικό ζουµ

≥2.07MP
≥20x
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Σταθεροποιητής εικόνας
Ισοδύναµη εστιακή
απόσταση 35mm
Καταστάσεις Προώθησης:
Μεµονωµένες λήψεις,
συνεχής λήψη, χρονόµετρο
αυτοφωτογράφησης
∆ιαστάσεις οθόνης LCD
Καταστάσεις λήψης:
Αυτόµατη, Προτεραιότητα
Κλείστρου, Προτεραιότητα
∆ιαφράγµατος, Πορτρέτο,
Εξειδικευµένες ( Νυχτερινή
Λήψη, Χιόνι, SPORT κ.λ.π)
Εστίαση: Αυτόµατη και
Χειροκίνητη
Επικοινωνία : USB, HDMI
Ταχύτητα κλείστρου 1/21/2000
Λειτουργία
αυτοφωτογράφησης (self
timer)
Να συνοδεύεται από
Λογισµικό, φορτιστή
µπαταριών, εγχειρίδια
Να συνοδεύεται από
µπαταρίες λειτουργικές και
εφεδρικές
Τσάντα µεταφοράς

5.2

Απαίτηση

Απάντηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

ΝΑΙ
30.4304mm
ΝΑΙ

≥3.5”

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΩΣ
ΑΝΩ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑΣ
(Η/ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ SLR) ΣΤΑ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ Α Η/ΚΑΙ Β
∆υνατότητα προσαρµογής
της βιντεοκάµερας στα
τηλεσκόπια Α ή/και Β
Ιδίου κατασκευαστή µε
του/των τηλεσκοπίων

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

5.3

Απάντηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

ΤΡΙΠΟ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΩΣ ΑΝΩ
Υλικό κατασκευής
Με κεντρική κολώνα
Με κεφαλή που αποσπάται
ώστε να µπορεί ο τρίποδας
να χρησιµοποιηθεί και χωρίς
την κεφαλή
Μέγιστο φορτίο
Μέγιστο ύψος µε επέκταση
Κλειστό, µήκος

Αλουµίνιο
τουλάχιστ
ον 35 cm
ΝΑΙ

≥3kg
≥180cm
≥80cm

Παγίδευση ποδιού µε κλιπς

NAI

Βάρος τρίποδα µαζί µε την
κεφαλή

≤ 3,5 Kg

Υποδοχή για τηλεσκόπιο
5.4

Απαίτηση

ΝΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση Κάµερας

≥ 1 έτος

Εγγύηση τρίποδα

≥ 2 έτη

6

GPS ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

6.1

GPS ΧΕΙΡΟΣ
Έγχρωµη οθόνη
τουλάχιστον 65.000
χρωµάτων

ΝΑΙ

∆ιαστάσεις οθόνης

≥ 2.6
ίντσες

Αυτονοµία µπαταρίας

≥ 19
ώρες

Συµβατό µε τη δορυφορική
απεικόνιση BirdsEye
Σηµεία

ΝΑΙ
≥ 2000
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Πορείες

Απάντηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

≥ 200

Αδιάβροχο

ΝΑΙ

Λογισµικό και εξαρτήµατα
για επικοινωνία µε
Laptop/PC

ΝΑΙ

Προφόρτωση Χάρτη

ΝΑΙ

∆υνατότητα φόρτωσης
άλλων χαρτών συµβατών µε
ΕΓΣΑ87

ΝΑΙ

Εγγύηση GPS

6.2

Απαίτηση

≥ 1 έτος

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (12V) ΣΕ
220V
Είσοδος 12V – Έξοδος 220230
Συχνότητα
Προστασία από
υπερφόρτιση και
βραχυκύκλωµα
Προστασία από ανάποδη
πολικότητα µε ασφάλεια
Ηχητικός συναγερµός
χαµηλής µπαταρίας και
αυτόµατο κλείσιµο σε άδεια
µπαταρία
Να περιέχεται καλώδιο
σύνδεσης µε φις αναπτήρα
αυτοκινήτου και ασφάλεια
Εγγύηση µετατροπέα

ΝΑΙ
50 – 60Hz
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
≥1 έτος

2. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β: «Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού παρακολούθησης και
εξοπλισµού υπαίθρου»,
η οποία συνίσταται στην προµήθεια των ειδών σε ποσότητες και σε αντίστοιχες
προδιαγραφές όπως περιγράφονται παρακάτω στους αντίστοιχους Πίνακες.
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Προµήθεια ειδών σε αντίστοιχες ποσότητες

Α/Α
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Ονοµασία είδους

Συνολική Ποσότητα
ανά είδος

Κωδικός CPV

6

18444110-7

6

18820000-3

6
6
6
6
2
6
1

18230000-0
31521300-7
37411130-2
37411160-1
39522530-1
18931100-5
37535292-0

2
2
2

39541000
39541000
39541000
39541000

ΣΕΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ
Κράνη ορειβασίας
Ζεύγη µποτάκια ΟρειβασίαςΠεζοπορίας
Μπουφάν
Φακοί κεφαλής
Ζεύγη µπατόν
Ζεύγη γκέτες
Σκηνές
Σακίδια πεζοπορίας
∆υναµικό σχοινί ορειβασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Απόχες πτυσσόµενες
Απόχες µε ξύλινη λαβή
Απόχες τύπου ρακέτας
∆ίχτυα SURVEY GILLNET τύπου
NORDIC BENTHIC
∆ΙΧΤΥΑ SURVEY GILLNETS
ΤΥΠΟΥ NORDIC PELAGIC
Ζεύγη γαλότσες στήθους
Συσκευή ηλεκτραλιείας
Φορητά κιτ καταγραφής
παραµέτρων νερού
Θερµοκάµερες/Φωτοπαγίδες
Ασύρµατοι

3
1

39541000

6
2

18816000-2
31100000-7

2

38410000-2

10
4

34971000-4
32344210-1
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Πίνακας Επακριβών Προδιαγραφών

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
1

ΣΕΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ

1.1

ΚΡΑΝΗ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ
Θέσεις τοποθέτησης του
Φακού κεφαλής (1,4)

ΝΑΙ

Εξαερισµός

ΝΑΙ

Εσωτερικό από µαλακό
υλικό
Χρώµα και µεγέθη επιλογής
της αναθέτουσας αρχής
1.2

1.3

ΝΑΙ

ΖΕΥΓΗ ΜΠΟΤΑΚΙΑ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ
Ανθεκτικό υλικό µε
µεµβράνη Gore-Tex και
σόλα Vibram ή ισοδύναµο

ΝΑΙ

Στεγανότητα 100%

ΝΑΙ

Μεγέθη κατόπιν
παραγγελίας

ΝΑΙ

ΜΠΟΥΦΑΝ
100% αδιάβροχο µε
στεγανοποιηµένες ραφές

ΝΑΙ

Τύπου «3 σε 1»

ΝΑΙ

Αποσπώµενη εσωτερική
επένδυση
Χρώµα και µεγέθη επιλογής
της αναθέτουσας αρχής
Κεντηµένο το ∆ιακριτικό
Λογότυπο του Φορέα στο
εξωτερικό του µπουφάν και
στην Αποσπώµενη
εσωτερική επένδυση
1.4

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΦΑΚΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ
Ρυθµιζόµενη κλίση

ΝΑΙ

Αδιάβροχο

ΝΑΙ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Βάρος έως 200 grams

ΝΑΙ

Απόδοση 120-180 Lumen

ΝΑΙ

Συµπεριλαµβάνονται
µπαταρίες

ΝΑΙ

Εγγύηση
1.5

1.6

Απαίτηση

ΖΕΥΓΗ ΜΠΑΤΟΝ
Ρυθµιζόµενα καθ’ ύψος

ΝΑΙ

Ιµάντες Καρπών

ΝΑΙ

Πρόσθετα αξεσουάρ για
διαφορετικά εδάφη
(λάσπη, χιόνι κλπ)

ΝΑΙ

Βάρος έως 250 grams

ΝΑΙ

Μεγέθη κατόπιν
συνεννοήσης

ΝΑΙ

ΖΕΥΓΗ ΓΚΕΤΕΣ

3-4 ατόµων

1.9

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΣΚΗΝΕΣ
«Tεσσάρων εποχών» ή
ισοδύναµο
Αδιάβροχη και µε αντοχή
σε ακραίες συνθήκες

1.8

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

>1 έτος

Αδιάβροχες και
διαπνέουσες
Ελαστικές µε φερµουάρ και
κούµπωµα µε πόρπη στην
βάση του άρβυλου
1.7

Απάντηση

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΣΑΚΙ∆ΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ
Πλήρως αδιάβροχα

ΝΑΙ

Ανατοµικοί ιµάντες/
Εξαερισµός πλάτης

ΝΑΙ

∆έσιµο 3 σηµείων

ΝΑΙ

Χωρητικότητα > 50lt

ΝΑΙ

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ
Αδιάβροχο
Μήκος

ΝΑΙ
>50 m
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Πάχος
2

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1

ΑΠΟΧΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

Απαίτηση

2.3

2.4

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

> 8,5mm

Πτυσσόµενο, µεταλλικό,
κοντάρι, µήκους 80 - 160
cm.
Γαλβανιζέ στεφάνη,
σχήµατος τραπεζίου και
δίχτυ
2.2

Απάντηση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΟΧΕΣ ME ΞΥΛΙΝΗ
ΛΑΒΗ
Ξύλινο κοντάρι, µήκους
<100 cm.

ΝΑΙ

Γαλβανιζέ στεφάνη,
σχήµατος τραπεζίου και
διχτυ

ΝΑΙ

ΑΠΟΧΕΣ ΤΥΠΟΥ
ΡΑΚΕΤΑΣ
Πτυσσόµενο, µεταλλικό,
κοντάρι, µήκους 80 -160
cm.

ΝΑΙ

Γαλβανιζέ στεφάνη,
σχήµατος τραπεζίου και
διχτυ.

ΝΑΙ

∆ΙΧΤΥΑ SURVEY
GILLNETS ΤΥΠΟΥ
NORDIC BENTHIC
Μήκος 30,00 µέτρα και
ύψος 1,5 µέτρα
Υλικό κατασκευής
οµογενοποιηµένο άχρωµο
νάιλον
Άνοιγµα µατιών ανά τµήµα:
5-6,25-8-10-12,5-15,519,5-24-29-35-43-55mm
Μήκος κάθε τµήµατος
διχτυών 2,5m. Το κάθε
τµήµα είναι πλεγµένο µε το
επόµενο χωρίς κενά.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Απαίτηση

Έτοιµο για χρήση
2.5

2.6

2.7

Απάντηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

ΝΑΙ

∆ΙΧΤΥΑ SURVEY
GILLNETS ΤΥΠΟΥ
NORDIC PELAGIC
Μήκος 27,50 µέτρα και
ύψος 6,00 µέτρα.

ΝΑΙ

Υλικό κατασκευής
οµογενοποιηµένο άχρωµο
νάιλον.

ΝΑΙ

Άνοιγµα µατιών ανά τµήµα:
6,25-8-10-12,5-15,5-19,524-29-35-43-55mm

ΝΑΙ

Μήκος κάθε τµήµατος
διχτυών 2,5m. Το κάθε
τµήµα είναι πλεγµένο µε το
επόµενο χωρίς κενά.

ΝΑΙ

Το κάθε τµήµα είναι
πλεγµένο µε το επόµενο
χωρίς κενά

ΝΑΙ

ΖΕΥΓΗ ΓΑΛΟΤΣΕΣ
ΣΤΗΘΟΥΣ
Υλικό κατασκευής PVC
αντοχής
Μεγέθη κατόπιν
παραγγελίας
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΑΛΙΕΙΑΣ
Λειτουργία µε µπαταρία
συνοδευόµενη από όλα τα
απαραίτητα εξαρτήµατα για
πλήρη λειτουργία.
Κύρια µονάδα και
παρελκόµενα να πληρούν
τις προδιαγραφές του
κανονισµού ΕΝ 60335-286:2003+Α1:2005.
Φέρει έξοδο παλµών.
∆υνατότητα επιλογής
συχνότητας ρεύµατος από
10 Ηz έως 100 Ηz.
Η τιµή κορυφής του
παλµού εξόδου,

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Απαίτηση

ρυθµιζόµενη στα
400/600/800/1000 Volts.
Ισχύς παλµού εξόδου 5000
Watts και άνω.
Λυχνίες για τις ενδείξεις: α)
Συσκευή έτοιµη για
λειτουργία β) Μπαταρία
αποφορτισµένη γ)
Υπερφόρτιση δ) ∆ιακόπτης
ενεργοποίησης.
Τροφοδοτικό µε κλεισµένη
ερµητικά και υδατοστεγώς
12V µπαταρία και 13Αh
τουλάχιστον.
Θήκη µπαταρίας
τοποθετηµένη σε πλαίσιο
κατασκευασµένο από
ελαφρύ αλουµίνιο.

2.8

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κλάση προστασίας ΙΙ.

ΝΑΙ

Μέγιστο Βάρος 12 kg.

ΝΑΙ

Συνοδεύεται από: α)
µπαταρία και φορτιστή
µπαταρίας 12V και 1000Μa
τουλάχιστον β) ράβδο
ανόδου µήκους 2m µε
υποδοχή για καλώδιο
ανόδου γ) τόξο ανόδου
µήκους διαµέτρου 30cm
από ανοξείδωτο χάλυβα δ)
καλώδιο ανόδου µήκους
5m µε ηλεκτρόδιο χαλκού
2,5m ε) όλα τα κατάλληλα
καλώδια που καθιστούν τη
συσκευή έτοιµη προς
λειτουργία.

ΝΑΙ

Εγγύηση

Απάντηση

≥2 έτη

ΦΟΡΗΤΑ ΚΙΤ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ
Φορητό, συµπαγές όργανο
µέτρησης pH,
αγωγιµότητας,
θερµοκρασίας και TDS

ΝΑΙ

Αδιάβροχο

ΝΑΙ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Περιοχή µέτρησης pH
Περιοχή µέτρησης
αγωγιµότητας
Περιοχή µέτρησης
Θερµοκρασίας

Περιοχή µέτρησης ολικών
διαλυµένων στερεών
Ακρίβεια µέτρησης pH
Ακρίβεια µέτρησης
αγωγιµότητας
Ακρίβεια µέτρησης ολικών
διαλυµένων στερεών
Ανάλυση µέτρησης
Θερµοκρασίας
Λειτουργία µε µπαταρίες
των 9V (διάρκεια
µπαταρίας 150 ώρες
συνεχιζόµενης λειτουργίας)
Αισθητήρας από
ανοξείδωτο χάλυβα µε
καλώδιο 2-3 µέτρων
Βάρος
Κάρτα µνήµης SD και card
reader
Προµήθεια όλων των
συνοδευτικών ειδών (υγρά
βαθµονόµησης,
αισθητήρες, ανταλλακτικές
µεµβράνες, ηλεκτρολύτες,
µπαταρίες, κ.λ.π) ώστε το
όργανο µέτρησης να είναι
άµεσα έτοιµο προς
λειτουργία
Εγγύηση
2.9

Απαίτηση

Απάντηση

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

από 0.00
έως 14.00
Από 0.00
έως 6.000
µS/cm
από 0.0
έως 60.0
0
C
Από 0.00
έως 3.000
ppm
(mg/L)
+/0.1 pH
+/- 2%
+/- 2%
+/0.1 0C
ΝΑΙ

ΝΑΙ
> 500 gr
> 2 GB

ΝΑΙ

> 1 έτος

ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΕΣ/ΦΩΤΟ
ΠΑΓΙ∆ΕΣ
Αυτόµατη ηµερήσια
(έγχρωµη εικόνα την
ηµέρα) και νυχτερινή
(Μονόχρωµο Infrared)

ΝΑΙ
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Απαίτηση

φωτογράφιση/ή και
βιντεοσκόπιση
Μέγιστη απόσταση
ενεργοποίησης έως και
50m.
Ταχύτητα ενεργοποίησης
µικρότερη του 1
δευτερολέπτου

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Μπαταρίες τύπου ΑΑ

ΝΑΙ

∆ιάρκεια µπαταριών στο
πεδίο, άνω των 2 µηνών ή
άνω των 40.000
φωτογραφιών
Κάρτα Μνήµης
χωρητικότητας > 16 GB.
Συνθήκες λειτουργίας -20
έως +40 Co
Ανάλυση εικόνας 3.1
Mega-pixel ή 1080P High
Definition και άνω
Λογισµικό µεταφοράς και
διαχείρισης εικόνων σε
PC/Λογισµικό ρύθµισης
παραµέτρων και
ενσωµατωµένο σύστηµα
ελέγχου
Το µεταλλικό κουτί
προστασίας µε αντικλεπτική
ασφάλεια και κλείδωµα

2.10

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

ΝΑΙ

Εµβέλεια flash έως 70m

Εγγύηση

Απάντηση

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
> 1 έτος

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εµβέλεια σήµατος

≥ 10 χλµ.

Φωτιζόµενη LCD οθόνη

ΝΑΙ

Συχνότητα 140-150 ΜΗΖ

ΝΑΙ

Λειτουργικές και έξτρα (1
σετ συµπληρωµατικές)
µπαταρίες
Ένδειξη επιπέδου
µπαταρίας.
≥ 8 κανάλια

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Απαίτηση

≥ 120 κωδικοί

Παρατηρήσεις/
Παραποµπές

ΝΑΙ

Αυτόµατη απενεργοποίηση

ΝΑΙ

Υποδοχή ακουστικών.

ΝΑΙ

Να συµπεριλαµβάνονται
φορτιστές, κλιπ ζώνης
Εγγύηση ασυρµάτου

Απάντηση

ΝΑΙ
≥1 έτος

Όλα τα ως άνω είδη εξοπλισµού (Τµήµα Α και Τµήµα Β) που περιγράφηκαν ανωτέρω στους
Πίνακες Επακριβών Προδιαγραφών, θα πρέπει να είναι αµεταχείριστα και ο ανάδοχος
αναλαµβάνει την µεταφορά και συναρµολόγησή τους στα Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης
στους Ασπραγγέλους, ή εναλλακτικά στο Μέτσοβο χωρίς επιπλέον χρέωση.
Επιπλέον, θα γίνει επίδειξη/εκπαίδευση της χρήσης του εν λόγω εξοπλισµού στους
υπαλλήλους του Φορέα ∆ιαχείρισης στα Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης στους
Ασπραγγέλους, ή εναλλακτικά στο Μέτσοβο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την ανάθεση της Προµήθειας
Α. «Προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής παρατήρησης και γεωαναφοράς».

ή
Β. «Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού παρακολούθησης και εξοπλισµού υπαίθρου».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»
ΕΡΓΟ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»
Τµήµα της ∆ράσης 3: «Επιστηµονική παρακολούθηση συγκεκριµένων ειδών χλωρίδας και
πανίδας της κοινοτικής οδηγίας 92/43 και την καταγραφή άλλων σηµαντικών ειδών
χλωρίδας, µε στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας
Πίνδου» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την Προστασία και ∆ιατήρηση της
βιοποικιλότητας»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : (το τελικό ποσό προσφοράς: Για το Τµήµα Α)
…………ολογράφως………… ευρώ πλέον ΦΠΑ για την Προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής
παρατήρησης και γεωαναφοράς,
ή
Για το Τµήµα Β) …………ολογράφως………… ευρώ πλέον ΦΠΑ για την Προµήθεια ειδικού
εξοπλισµού παρακολούθησης και εξοπλισµού υπαίθρου).

Ανάδοχος

……………………………………………………………………………………………………….

- 46 Ασπράγγελοι Ζαγορίου, 44007 Ιωάννινα, Τηλ: 2653 0 22241, 22245,22283
Fax: 26530-22241
Website: www.pindosnationalpark.gr

e-mail: pindos.np@gmail.com

ΑΔΑ: ΒΙΙ946Ψ8ΒΩ-ΚΞ5
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ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝ∆ΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α. «Προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής παρατήρησης και γεωαναφοράς».
ή
Β. «Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού παρακολούθησης και εξοπλισµού υπαίθρου».

Στα Ιωάννινα, σήµερα την …….. 2014, ηµέρα ………….., οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
Α. Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου» µε έδρα στο ∆ήµο
Γρεβενών, µε Α.Φ.Μ. 099922591 (∆.Ο.Υ. Γρεβενών), καλούµενος στο εξής «Αναθέτουσα
Αρχή», νοµίµως εκπροσωπούµενος, σύµφωνα µε τους Νόµους 2742/1999 και 3044/2002 και
την Υπουργική Απόφαση 8449/23-02-2010 (ΦΕΚ 46/ΥΟ∆∆/28.02.2010), από τον κ. Βέργο
Στέργιο, Πρόεδρο του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου,
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. Τον Κανονισµό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή
µελετών και υπηρεσιών, την προµήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και
προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων του Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 34939/ΦΕΚ 1311B’ /19.9.05)
και τις διορθώσεις σφαλµάτων αυτού (ΦΕΚ560Β/1/04/2008).
2. 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ.αριθµ.183741/23-11-2010 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας
και
Κλιµατικής
Αλλαγής
για
την
Ένταξη
της
Πράξης:«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ
∆ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» που
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και την
εγγραφή του έργου στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µε κωδικό
ΣΑΕ
(2010ΣΕ07580107).
4. Το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΝ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ».
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5. Την υπ.αριθµ.116356/15-02-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της 1ης Τροποποίησης της
Πράξης: «Προστασία και ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου» µε κωδικό MIS 302528 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον - Αειφόρος
Ανάπτυξη».
6. Την υπ. αριθµ. Πρωτ. οικ. 119029/4-5-2012 έγγραφο ΕΥ∆/ΕΠΠΕΡΑΑ: Προέγκριση της
υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.

7.

υπ.αριθµ. 119029/4-5-2012/ΕΥ∆-ΕΠΠΕΡΑΑ προέγκριση της υλοποίησης µε ίδια µέσα
(Αυτεπιστασία) του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας» της ενταγµένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ Πράξης «Προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου».

8. Την από 31/12/2013 τροποποίηση 3 της συλλογικής απόφασης Ε0758 (Α∆Α ΒΙΡΤΦ-4ΙΧ)
του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
9. Την Απόφαση στο Θέµα 11 της 8ης/13/20-12-2013 (Α∆Α: ΒΛΓΥ46Ψ8ΒΩ-ΣΨ0)
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου,
που αφορά την σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού,
Αξιολόγησης των Προσφορών, Παρακολούθησης και Παραλαβής, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση στο Θέµα 11 της 1ης/14/24-02-2014 (Α∆Α: ΒΙΕΛ46Ψ8ΒΩ-2ΞΘ)
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου
10. Την υπ’ αριθµ. ………………………. Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς, για την ανάθεση της Α) «προµήθεια
εξοπλισµού επιστηµονικής παρατήρησης και γεωαναφοράς» και Β) για την «προµήθεια
ειδικού εξοπλισµού παρακολούθησης και εξοπλισµού υπαίθρου» που αποτελούν τµήµα
της ∆ράσης 3: «Επιστηµονική παρακολούθηση συγκεκριµένων ειδών χλωρίδας και
πανίδας της κοινοτικής οδηγίας 92/43 και την καταγραφή άλλων σηµαντικών ειδών
χλωρίδας, µε στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας
Πίνδου» της Απόφασης Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την Προστασία και
∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας» της πράξης «Προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» του Άξονα Προτεραιότητας 9
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.
11. Την υπ’ αριθµ. …./….-….-2014 Προσφορά του/της (Επωνυµία Αναδόχου……….) για την Α)
«προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής παρατήρησης και γεωαναφοράς» ……. ευρώ µε
ΦΠΑ και Β) για την «προµήθεια ειδικού εξοπλισµού παρακολούθησης και εξοπλισµού
υπαίθρου» ……… ευρώ µε ΦΠΑ.
12. Το υπ’ αριθµ. …../…-…-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Φορέα ∆ιαχείρισης
Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου για την Ανάθεση της Α) «προµήθεια εξοπλισµού
επιστηµονικής παρατήρησης και γεωαναφοράς» και Β) για την προµήθεια ειδικού
εξοπλισµού παρακολούθησης και εξοπλισµού υπαίθρου».
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13. Την µε αριθµό … Απόφαση της ..ης συνεδρίασης (….-…-2014) του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου, σύµφωνα
µε την οποία κατακυρώνεται η Α) «προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής παρατήρησης
και γεωαναφοράς» ή Β) «προµήθεια ειδικού εξοπλισµού παρακολούθησης και εξοπλισµού
υπαίθρου»
14. ∆εν υφίστανται εκκρεµότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα
µέτρα κατά του διαγωνισµού και των αποφάσεων που τον αφορούν.

15. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με τη σύµβαση αυτή ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου - Αώου και Πίνδου»
αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαµβάνει την υλοποίηση της
Α. «Προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής παρατήρησης και γεωαναφοράς» ή
Β. «Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού παρακολούθησης και εξοπλισµού υπαίθρου»
που αποτελεί τµήµα της ∆ράσης 3: «Επιστηµονική παρακολούθηση συγκεκριµένων ειδών
χλωρίδας και πανίδας της κοινοτικής οδηγίας 92/43 και την καταγραφή άλλων σηµαντικών
ειδών χλωρίδας, µε στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας
Πίνδου» της Απόφασης Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την Προστασία και
∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας», της πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας
του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και από εθνικούς πόρους.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Α. Η «προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής παρατήρησης και γεωαναφοράς»
συνίσταται στην προµήθεια των ειδών στις αντίστοιχες ποσότητες που περιγράφονται στον
παρακάτω Πίνακα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που τέθηκαν στο Παράρτηµα Α της
σχετικής Προκήρυξης που εξέδωσε η Αναθέτουσα Αρχή και η από …./…/2014 Προσφορά του
αναδόχου:

Α/Α
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2

Ονοµασία είδους
Τηλεσκόπιο Α
Προσοφθάλµιος τηλεσκοπίου Α
Κάλυµµα τηλεσκοπίου Α
Τρίποδας τηλεσκοπίου Α
Τηλεσκόπιο Β
Προσοφθάλµιος τηλεσκοπίου Β

Συνολική Ποσότητα
ανά είδος
1
1
1
1
1
1

Κωδικός CPV
38635000-5
38635000-5
18930000-7
38650000-6
38635000-5
38635000-5
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2.3
2.4
3.1
3.2
4.1
4.2

4.3

4.4
5.1
5.2

5.3
6.1
6.2

Κάλυµµα τηλεσκοπίου Β
Τρίποδας τηλεσκοπίου Β
Κιάλια
Τρίποδας για κιάλια
Φωτογραφική µηχανή τύπου SLR
Ψηφιακός φακός (18-105 ΜΜ)
Φωτογραφικός προσαρµογέας για
την ως άνω φωτογραφική
µηχανή SLR (ή/και
βιντεοκάµερας) στα τηλεσκόπια Α
ή/και Β
Τρίποδας της ως άνω
φωτογραφικής µηχανής SLR
Ψηφιακή βιντεοκάµερα
Φωτογραφικός προσαρµογέας για
την ως άνω βιντεοκάµερα (ή/και
φωτογραφικής µηχανής SLR) στα
τηλεσκόπια Α ή/και Β
Τρίποδας για την ως άνω
βιντεοκάµερα
GPS χειρός
Μετατροπέας ηλεκτρικού
ρεύµατος αυτοκινήτου (12V) σε
220V

1
1
6
3
1
1

38635000-5
18930000-7
38631000-7
38650000-6
38651000-3
38651100-4

1

38519310-2

1

38650000-6

1

38651600-9

1

38519310-2

1

38650000-6

6

38112100-4

2

31213200-4

ή

Β. Η «προµήθεια ειδικού εξοπλισµού παρακολούθησης και εξοπλισµού υπαίθρου»
συνίσταται στην προµήθεια του εξοπλισµού στην ποσότητα που περιγράφεται στον παρακάτω
Πίνακα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που τέθηκαν στο Παράρτηµα Α της σχετικής
Προκήρυξης που εξέδωσε η Αναθέτουσα Αρχή και η από …./…/2014 Προσφορά του
αναδόχου:
Α/Α
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

Ονοµασία είδους

Συνολική Ποσότητα
ανά είδος

Κωδικός CPV

6

18444110-7

6

18820000-3

6
6
6
6
2
6
1

18230000-0
31521300-7
37411130-2
37411160-1
39522530-1
18931100-5

2

39541000

ΣΕΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ
Κράνη ορειβασίας
Ζεύγη µποτάκια ΟρειβασίαςΠεζοπορίας
Μπουφάν
Φακοί κεφαλής
Ζεύγη µπατόν
Ζεύγη γκέτες
Σκηνές
Σακίδια πεζοπορίας
∆υναµικό σχοινί ορειβασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Απόχες πτυσσόµενες
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Απόχες µε ξύλινη λαβή
Απόχες τύπου ρακέτας
∆ίχτυα SURVEY GILLNET τύπου
NORDIC BENTHIC
∆ΙΧΤΥΑ SURVEY GILLNETS
ΤΥΠΟΥ NORDIC PELAGIC
Ζεύγη γαλότσες στήθους
Συσκευή ηλεκτραλιείας
Φορητά κιτ καταγραφής
παραµέτρων νερού
Θερµοκάµερες/Φωτοπαγίδες
Ασύρµατοι

2
2
3
1

39541000
39541000
39541000
39541000

6
2

18816000-2
31100000-7

2

38410000-2

10
4

34971000-4
32344210-1

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης συντάσσεται ανέρχεται στο
10% της συνολικής συµβατικής αξίας κατά τµήµα (Α ή Β), χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση
παράτασης του συµβατικού χρόνου, η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή παρατείνεται για
ανάλογο χρονικό διάστηµα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης υποβάλλεται από τον
Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 4 - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της παρούσης µέχρι και τις
../../2014. Κατά το διάστηµα αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει παραδώσει το σύνολο
της προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το Συµβατικό Τίµηµα για το Τµήµα Α. «Προµήθεια εξοπλισµού επιστηµονικής
παρατήρησης και γεωαναφοράς» ή για το Τµήµα Β. «Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού
παρακολούθησης και εξοπλισµού υπαίθρου» ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
…………ολογράφως…………ευρώ (……………….. €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Το
συµβατικό τίµηµα καλύπτει το σύνολο του έργου και την άρτια εκτέλεση του και
συµπεριλαµβάνει τυχόν έξοδα µεταφοράς, ασφάλισης, συναρµολόγησης και εκπαίδευσης
χειρισµού των παρεχόµενων ειδών. Επίσης, συµπεριλαµβάνει όλες τις νόµιµες κρατήσεις.
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.
Για την καταβολή του τιµήµατος απαιτείται πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και έγκρισής του από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ρητά συµφωνείται ότι ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου» δεν
καθίσταται υπερήµερος και δεν έχει καµία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης
καταβολής της πληρωµής του «Αναδόχου» εξαιτίας µη έγκαιρης χρηµατοδότησης του
«Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου» από τις πιστώσεις του
προγράµµατος. Επίσης ο «Ανάδοχος» αποδέχεται ότι οι προθεσµίες πληρωµών των
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προηγούµενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από
τις αρµόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις.
Για την καταβολή του τιµήµατος χρειάζονται:


Πρωτόκολλο τµηµατικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόµενων
υπηρεσιών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και έγκρισής τους από την
Αναθέτουσα Αρχή.



Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε επιταγή η οποία 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.).



Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών 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.
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε επιταγή η οποία θα εκδοθεί 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 γίνει
εφάπαξ και θα συνδέεται µε την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων του
συνόλου της προµήθειας από την Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής και την έγκρισή
τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Η πληρωµή του Αναδόχου συνδέεται άµεσα µε την
χρηµατική ροή των πιστώσεων του ΕΠΠΕΡΑΑ, από το Υπουργείο ΠΕΚΑ προς την Αναθέτουσα
Αρχή.
Η δαπάνη της παρούσας σύµβασης θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 075/8 του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων µε κωδικό: 2010ΣΕ07580107 της πράξης «Προστασία και ∆ιατήρηση
της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» µε κωδικό MIS 302528, που έχει
τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθµ.116356/15-02-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, της 1ης Τροποποίησης στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” 2007-2013,
Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Για την ολοκλήρωση του αντικειµένου της παρούσης σύµβασης τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν
τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
1. Ο «Ανάδοχος» αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισµένο χρόνο τις
προµήθειες που έχει αναλάβει µε την παρούσα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
έχουν συµφωνηθεί.
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2. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εµπροθέσµως, άρτια υλοποίηση του αντικειµένου της
σύµβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου
Αώου και Πίνδου».
3. Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου» αναλαµβάνει να
παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης.
4. Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου» υποχρεούται στην
εµπρόθεσµη καταβολή της αµοιβής κατά τους όρους που έχουν συµφωνηθεί µε την
παρούσα σύµβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιµες πιστώσεις στο Φορέα ∆ιαχείρισης
από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

ΑΡΘΡΟ 7 - 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 εγγράφως στην Αναθέτουσα
Αρχή την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τότε που
έλαβαν χώρα και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
δ. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες ώστε να ελαχιστοποιήσει τις
επιπτώσεις που προκύπτουν από τα γεγονότα ανωτέρας βίας που έχει επικαλεστεί και να τις
γνωστοποιεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 8 - 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.

ΑΡΘΡΟ 9 - 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 10- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως
αρµόζει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου
Αώου και Πίνδου» 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 ευλόγου χρονικού διαστήµατος, το οποίο δε µπορεί να
υπερβεί τις είκοσι (20) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 11 - 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.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκαν όλες οι παρεχόµενες προµήθειες. Όπου απαιτείται εκπαίδευση του
προσωπικού, οριστική παραλαβή του συγκεκριµένου παραδοτέου νοείται αφου η εκπαίδευση
έχει λάβει χώρα.
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 των Γρεβενών.

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύµβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τα
συµβαλλόµενα µέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενο
µέλος ένα, και για λογαριασµό του και µε επιµέλεια του «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών
∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου» θα υποβληθεί ένα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών
Βίκου Αώου και Πίνδου

Επωνυµία Αναδόχου……….

κ.α.α

Κουπτσίδης ∆ηµοσθένης

………………………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
1. ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ:
ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝ∆ΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ….. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ
1.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα,
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ του
(νοµικού ή φυσικού προσώπου) ….., οδός …., αριθµός …. (ή, σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας, υπέρ των προσώπων (1) …, (2) …, (3) … κ.λπ., ατοµικά για τον καθένα
από αυτούς και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας υποψηφίων Αναδόχων) για ποσό
ευρώ ……….. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, για την συµµετοχή της
…………… στον διαγωνισµό της …………. (ηµεροµηνία διενέργειας) για την παροχή των
Υπηρεσιών…………… και για κάθε αναβολή αυτού.

2.

Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του
Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα
αυτά.

3.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία
θα µας γνωστοποιήσετε ότι η …………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που
περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την
παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιασδήποτε εκ
µέρους µας ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας
και εντός τριών (3) ηµερών από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση
κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.

4.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της …………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.

5.

Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας ισχύει µέχρι την …. (η εγγύηση
πρέπει να ισχύει επί τουλάχιστον ένα ηµερολογιακό µήνα µετά τη λήξη του χρόνου
προσφοράς που ζητά η Προκήρυξη). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα
παραταθεί εφόσον ζητηθεί από εσάς πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.

6.

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν
το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.

Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή
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2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ:
ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝ∆ΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ….. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ
1.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα,
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ του
(νοµικού ή φυσικού προσώπου) ….., οδός …., αριθµός …. (ή, σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας, υπέρ των προσώπων (1) …, (2) …, (3) … κ.λπ., ατοµικά για τον καθένα
από αυτούς και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας του Αναδόχου) για ποσό ευρώ
……….. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, για την καλή εκτέλεση των όρων
της Σύµβασης µεταξύ της …………….. και της …………… για την παροχή των Υπηρεσιών
…………..

2.

Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του
Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα
αυτά.

3.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία
θα µας γνωστοποιήσετε ότι η …………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που
περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την
παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιασδήποτε εκ
µέρους µας ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας
και εντός τριών (3) ηµερών από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση
κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου

4.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της …………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.

5.

Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας ισχύει µέχρι την …. (οριστική
παραλαβή συν 2 µήνες). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον
ζητηθεί από εσάς πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.

6.

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν
το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.

Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή
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