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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου, στο πλαίσιο του
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014»
- Άξονας Προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων
Περιοχών 2014», καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προσφορά για την
απευθείας ανάθεση της παρακάτω προµήθειας:
«Προµήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση κουφωµάτων στο Κ.Π. Ασπραγγέλων»
προϋπολογισµού 10.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το υποέργο αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων στο Κέντρο
Πληροφόρησης Ασπραγγέλων. Το εν λόγω Κ.Π. βρίσκεται στην ορεινή περιοχή Ζαγορίου όπου
ιδιαίτερα τον χειµώνα επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από
συχνές έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέµους και χιονοπτώσεις. Η υφιστάµενη κατάσταση
του κτηρίου χαρακτηρίζεται προβληµατική καθώς εκτός από τις µεγάλες θερµικές απώλειες
που έχει, εµφανίζει και πρόβληµα στεγανότητας των κουφωµάτων καθώς σε περιπτώσεις
έντονης βροχόπτωσης (συµβαίνει πολύ συχνά) τα νερά µπαίνουν στο εσωτερικό του κτηρίου
µε αποτέλεσµα εκτός των άλλων να κινδυνεύει ο Η/Υ εξοπλισµός που υπάρχει στο κτήριο,
καθώς και έντυπο ενηµερωτικό υλικό που συχνά αποθηκεύεται στο Κ.Π. Επιπλέον, ο ανάδοχος
θα αναλάβει και την συντήρηση των υφιστάµενων κουφωµάτων καθώς και των δύο ξύλινων
πορτών του κτηρίου.
Β. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Αρµόδιο όργανο για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου και την παραλαβή των
παραδοτέων, θα είναι η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, Παρακολούθησης και
Παραλαβής του, σύµφωνα µε την Απόφαση στο Θέµα 5 της 2ης Έκτακτης/14/29-07-2014
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φ.∆. Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου (Α∆Α:Ω∆0Ρ46Ψ8ΒΩΕΝΚ).
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Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του παρόντος έργου, υποχρεούται να υποβάλει στην
αρµόδια Επιτροπή, τα παραδοτέα που περιγράφονται παρακάτω:
Α. Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων συνολικά για 34 παράθυρα διαστάσεων
περίπου 0,50m x 0,70m και για 11 παράθυρα διαστάσεων περίπου 1,00m x 0,70m.
Τα ξύλινα κουφώµατα που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι όµοια µε τα υφιστάµενα ως
προς το σχέδιο και χρώµα, θα φέρουν διπλά θερµοµονωτικά τζάµια και θα τοποθετηθούν
εξωτερικά των υφιστάµενων τα οποία θα παραµείνουν και θα είναι ανοιγόµενα προς την
εξωτερική πλευρά του κτηρίου. Η ξυλεία και τα βερνίκια που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει
να είναι ειδικά επιλεγµένα για την κατασκευή ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κουφωµάτων µε στόχο την
µακροζωία και την ελαχιστοποίηση της συντήρησης και να πληρούν τις πλέον σύγχρονες
προδιαγραφές.
Β. Συντήρηση και επισκευή των υφιστάµενων κουφωµάτων καθώς και των 2 εξωτερικών
πορτών του κτηρίου του Κ.Π. των Ασπραγγέλων, στην οποία περιλαµβάνονται το τρίψιµο και
το βερνίκωµά τους καθώς και οποιαδήποτε τυχόν άλλη εργασία συντήρησης απαιτηθεί για την
εξασφάλιση της µακροζωίας τους και της λειτουργικότητάς τους.
Η Επιτροπή θα εξετάσει τις προσφορές των αναδόχων ως προς τις ανωτέρω απαιτήσεις.
Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης της προµήθειας, ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της
Σύµβασης µέχρι τις 30-11-2014.
∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00),
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (Απόφ. Ανάληψης Υποχρέωσης υπ΄ αριθµ. ΑΑΥ410/511-2014 – Α∆Α:6ΙΖ246Ψ8ΒΩ-Η1Γ), και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει υπέρβαση
αυτού του ποσού.
Η πληρωµή του αναδόχου, θα πραγµατοποιηθεί εφάπαξ στο σύνολο του ποσού, µε την
οριστική παράδοση όλων των προβλεπόµενων παραδοτέων.
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».
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Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«εξοφλήθηκε».



Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.



Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.

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 αµοιβής του «Αναδόχου» εξαιτίας µη έγκαιρης χρηµατοδότησής του από τις
πιστώσεις του προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου.

Ε. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν
ταχυδροµικώς (ηµεροµηνία σφραγίδας Ταχυδροµείου) έως τις 12-11-2014 και ώρα 14:00,
στα γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης, στη ∆ιεύθυνση: Ασπράγγελοι, ∆ήµου Ζαγορίου, Τ.Κ.
44007, επί ποινής αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό:
1. Αίτηση συµµετοχής τους στον διαγωνισµό στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του
ενδιαφερόµενου (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email, ΑΦΜ, όνοµα προσώπου
επικοινωνίας).
2. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το διαγωνισµό
«Προµήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση κουφωµάτων στο Κ.Π. Ασπραγγέλων», ο
οποίος θα περιέχει:
1. Το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών των κουφωµάτων και των λοιπών υλικών που θα
χρησιµοποιηθούν, σύµφωνα και µε τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω στη παράγραφο Β.
2. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται και
ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στο
διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό τα Κοινοπραξίας ή
της Ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε τον
διαγωνισµό, έγγραφο.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι ο προσφέρων:
(α) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επαγγελµατικό Μητρώο, Επιµελητήριο ή
Επαγγελµατική Ένωση,
(β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των
οποίων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα,
(γ) η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου,
(δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,
(ε) είναι φορολογικά ενήµερος,
(στ) είναι ασφαλιστικά ενήµερος,
(ζ) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική του διαγωγή, βάσει
απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, και ότι δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό
παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.
(η) δεσµεύεται να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν
τούτο, προ της υπογραφής της σύµβασης στην περίπτωση που του κατακυρωθεί το έργο.

Ασπράγγελοι, ∆. Ζαγορίου 44007 Tηλ./Fax 2653022241 www.pindosnationalpark.gr kpasprag@otenet.gr

(θ) Ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε
απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από τον προσφέροντα που θα αναδειχθεί ως
προσωρινός Ανάδοχος προ της υπογραφής της σύµβασης, περιλαµβάνουν:
1. Φορολογική Ενηµερότητα.
2. Ασφαλιστική Ενηµερότητα.
3. Κλειστό φάκελο µε την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το
διαγωνισµό «Προµήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση κουφωµάτων στο Κ.Π.
Ασπραγγέλων», ο οποίος θα περιέχει την οικονοµική προσφορά του ενδιαφερόµενου για το
σύνολο του έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 2653022283 κ. Βάκκας Μιχάλης.
Η παρούσα, δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα: www.pindosnationalpark.gr

ΣΤ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Απόφαση στο Θέµα 5
της 2ης Έκτακτης/14/29-07-2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φ.∆. Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου
και Πίνδου (Α∆Α:Ω∆0Ρ46Ψ8ΒΩ-ΕΝΚ)), και η οποία έχει την ευθύνη της παραλαβής,
αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της τελικής βαθµολόγησης και της κατάταξής
τους.
Η Επιτροπή µε βάση τα «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», συντάσσει τα πρακτικά της και
εισηγείται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φορέα ∆ιαχείρισης για την ανάθεση και την
υπογραφή της σύµβασης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει οποτεδήποτε την παρούσα
διαδικασία χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιοδήποτε τίµηµα για τον Φορέα ∆ιαχείρισης.
Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος καλείται να
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο Ε., µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από
την αποστολή της απόφασης ανάθεσης.
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