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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

: ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
: 37 005
: 2424066419
: 2424066376
: info@alonissos-park.gr

Αρ. Πρωτ.: 1299
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 23/11/2012

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση
του έργου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD»
του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου.
Το έργο αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα:
 ΤΜΗΜΑ

1:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΠΑΚΕΤΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»
 TMHMA 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD»
1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Αρ. Πρωτ.: οικ.172858/25-10-2011
ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 305630

Αναθέτουσα Αρχή:

: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων

Είδος Προμήθειας:

: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD» του Φορέα Διαχείρισης για την
υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» στο πλαίσιο του υποέργου 1
(αυτεπιστασία), του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».
Διάρκεια υλοποίησης

: Ένας μήνας από την υπογραφή της Σύμβασης.

Προϋπολογισμός

: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (20.000,00 €).

Χρηματοδότηση

: Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20%
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 Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2005ΣΕ07530025.
: 26/11/2012

Ημερομηνία
Δημοσίευσης
Περίληψης προκήρυξης
Καταληκτική
Ημερομηνία Υποβολής
Προσφορών

: 6/12/2012, ώρα 15:00

Τόπος
προσφορών

Υποβολής

: Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, Πατητήρι Αλοννήσου, Τ.Κ.
37005.

Παραλαβή
Προκήρυξης

Τεύχους

: Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, Πατητήρι Αλοννήσου, Τ.Κ.
37005.
Και από το δικτυακό τόπο
http://www.alonissos-park.gr.
: Με επιστολή στη διεύθυνση :
Φορέας Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., Πατητήρι, Αλόννησος, Τ.Κ.
37005
τηλ:24240 66419, 24240 66378,, fax: 24240 66376
Email: info@ alonissos-park.gr.

Πληροφορίες
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (Α’ 199).


Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους»



Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου
τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».



Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».



Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου».



Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (Α΄230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που
διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ 60/2007 (Φ.Ε.Κ
64/Α/2007).



Την ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονομικών
και την 13984/ΕΥΣ/281 0/21-01-2005 «Περί εφαρμογής νέων συντελεστών του
Φ.Π.Α.».



Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών
Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-122007).



Το
ν.
3840/2010
«Αποκέντρωση,
απλοποίηση
και
ενίσχυση
της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς 2007-2013 και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).



Τη με αρ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη
δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.



Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων ΥΑ 53946 ΦΕΚ Β’
1961/31-12-2004.



Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων ΥΑ 53945 ΦΕΚ Β’ 1961/31-122004.



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
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συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων ΥΑ 53944 ΦΕΚ Β’ 1961/31-12-2004.


Την πράξη με τίτλο: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» και τις πιστώσεις του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕ: 2005ΣΕ07530025 στο
πλαίσιο του υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων»
(αυτεπιστασία) του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 20072013 της ΣΑΕ 2011ΣΕ07580009 & της ΣΑΕ 075/8.



Την υπ.αριθμ. 172858/25-10-2011 Απόφαση Ένταξη της Πράξης:« Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007-2013».



Την απόφαση της με αρ. 13/16-11-2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. που αφορά την έγκριση Τευχών δημοπράτησης και
προκήρυξη του διαγωνισμού.



Την απόφαση της με αρ. 7/24-10-2011, Γ’ Συνεδρίασης 4/11/2011 του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και
Επιτροπής Παραλαβής του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» που θα
υλοποιηθεί με αυτεπιστασία αποτελούμενη από τους:
Τακτικά μέλη:
1. Στέφανος Παρασκευόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος της επιτροπής και
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.
2. Πέτρος Βαφίνης, Δήμαρχος Αλοννήσου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης.
3. Ελένη Τούντα, Γραμματέας του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Θεόδωρος Μαλαματένιας, Πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Αλοννήσου,
μέλος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.
2. Σπυρίδων Δροσάκης, Προϊστάμενος Λιμενικού Σταθμού Αλοννήσου, μέλος του
Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ει

Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την
ανάθεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
AUTOCAD» του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και παρακολούθηση της
πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕ: 2005ΣΕ07530025 στο πλαίσιο του υποέργου
1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» (αυτεπιστασία) του Άξονα
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π.
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«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 της ΣΑΕ 2011ΣΕ07580009 &
της ΣΑΕ 075/8.
Η ανωτέρω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτά τμήματα:
 ΤΜΗΜΑ

1:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΠΑΚΕΤΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»
 ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD»

Το υπόψη έργο θα έχει εκτιμώμενη διάρκεια ενός μηνός από την ημερομηνία
υπογραφής των συμβάσεων.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, είναι είκοσι χιλιάδες
ευρώ (20.000,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580009 & της ΣΑΕ 075/8.
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 6/12/2012,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα Γραφεία της αναθέτουσας αρχής, στο
Πατητήρι Αλοννήσου Τ.Κ. 37005.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του
διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα
τμήματα .
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 40 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω προθεσμίας θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τo συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, τo
οποίo θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.
Η παρούσα προκήρυξη καθώς και οι αναλυτικοί όροι της προκήρυξης εμφανίζεται από
σήμερα στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εφαρμογής
της “ΔΙ@ΥΓΕΙΑΣ” (http://et.diavgeia.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης
του
Εθνικού
Θαλασσίου
Πάρκου
Αλοννήσου
Βορείων
Σποράδων:
http://www.alonissos-park.gr και στα γραφεία του.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης αυτής παρέχονται από την
Υπηρεσία μας.
Για το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στέφανος Παρασκευόπουλος
Καθηγητής
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1299/23-12-2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ «Η χαμηλότερη τιμή»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «20.000,00» ΕΥΡΩ
Η ανωτέρω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτά τμήματα :

TMHMA
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €
15.000,00

5.000,00
20.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού
O Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
που εδρεύει στο Πατητήρι Αλοννήσου στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013, Μέτρο 9.1 προκηρύσσει Πρόχειρο
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού
προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»
Συγκεκριμένα η προμήθεια θα περιλαμβάνει:

Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(ArcView GIS, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ GIS, ArcPad)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 (GIS)
1 (ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ GIS)
2 (ArcPad)

ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD»
Συγκεκριμένα η προμήθεια θα περιλαμβάνει:

Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
AUTOCAD

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο προϋπολογισμός κατανέμεται όπως παρακάτω:
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ΤΜΗΜΑ 1:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»
Α/
Α
1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(ArcView GIS,
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ GIS,
ArcPad)

1 (GIS)
1
(ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
GIS)
2 (ArcPad)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(συμπεριλαμβανομέν
ου του Φ.Π.Α)
15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
(συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α)
15.000,00

ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD»
Α/
Α
1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙΔΟΥΣ
AUTOCAD

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(συμπεριλαμβανομέν
ου του Φ.Π.Α)
5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
(συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α)
5.000,00

Ο προϋπολογισμός ανά τμήμα κατανέμεται όπως παρακάτω:

TMHMA
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €
15.000,00

5.000,00
20.000,00

1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων ο οποίος διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό και θα
υπογράψει με τους αναδόχους συμβάσεις για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD» για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων».
Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της προκήρυξης δίνονται από τα Γραφεία του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων».
Πατητήρι Αλόννησος Τ.Κ. 37 005
Και από το δικτυακό τόπο http://www.alonissos-park.gr
Τηλέφωνο: 24240 66378, 24240 66419
Fax: 24240 66376
Πληροφορίες: Αγάπη Περυσινάκη
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1.4 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και
ιδιαίτερα από:


Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη.



Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (Α’ 199).



Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου
των δαπανών του Κράτους»



Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα &
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».



Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».



Τις διατάξεις
Δημοσίου».



Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (Α΄230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που
διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007).



Την ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονομικών και
την 13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρμογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.».



Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007).



Το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες
διατάξεις»(ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).



Τη με αρ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων.



Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης του
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων ΥΑ 53946 ΦΕΚ Β’
1961/31-12-2004.



Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων ΥΑ 53945 ΦΕΚ Β’ 1961/31-122004.



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 Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων ΥΑ
53944 ΦΕΚ Β’ 1961/31-12-2004.

του

Π.Δ.

118/07

(ΦΕΚ150/Α/2007)

«Κανονισμός

Προμηθειών
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Την πράξη με τίτλο: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» και τις πιστώσεις του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕ: 2005ΣΕ07530025 στο
πλαίσιο του υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων»
(αυτεπιστασία) του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 της
ΣΑΕ 2011ΣΕ07580009 & της ΣΑΕ 075/8.



Την υπ.αριθμ. 172858/25-10-2011 Απόφαση Ένταξη της Πράξης:« Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013».





Την απόφαση της με αρ. 13/16-11-2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. που αφορά την έγκριση Τευχών δημοπράτησης και προκήρυξη του
διαγωνισμού.
Την απόφαση της με αρ. 7/24-10-2011, Γ’ Συνεδρίασης 4/11/2011 του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Επιτροπής
Παραλαβής του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» που θα υλοποιηθεί με
αυτεπιστασία αποτελούμενη από τους:
Τακτικά μέλη:
1. Στέφανος Παρασκευόπουλος, Πρόεδρος της επιτροπής και Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Φορέα Διαχείρισης.
2. Πέτρος Βαφίνης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.
3. Ελένη Τούντα, μέλος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Θεόδωρος Μαλαματένιας, μέλος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.
2. Σπυρίδων Δροσάκης, μέλος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.
1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 6/12/2012, και ώρα
15:00 μ.μ. στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης: Πατητήρι, Αλόννησος Τ.Κ. 37005.
Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την
Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΥ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

ΠΑΡΚΟΥ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΟΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

11

ΑΔΑ: Β4ΣΦ46Ψ8ΒΙ-Σ5Δ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, την εισήγηση
κατακύρωσης καθώς και για κάθε άλλη συναφή με την καλή εκτέλεση του
διαγωνισμού ενέργεια, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο
συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στην με αρ. 7/24-10-2011, Γ’ Συνεδρίαση
4/11/2011 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Το αρμόδιο για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των παραδοτέων, συλλογικό
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό
στην με αρ. 7/24-10-2011, Γ’ Συνεδρίαση 4/11/2011 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 και
προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997, συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στην με αρ.
7/24-10-2011, Γ’ Συνεδρίαση 4/11/2011 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Προμήθεια και θα υπογράψει την
απαιτούμενη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Στο Διαγωνισμό 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.
β. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω
ενότητας α της παρούσας παραγράφου.
- Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής
κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος της Προμήθειας που θα αναλάβει.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για
την υποβολή της προσφοράς τους.
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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, τότε, εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν 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
και όρους. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν
επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να
ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά
τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.
3.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
1.
Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με
απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις
συμβατικές τους υποχρεώσεις.
2.
Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
3.
Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους
λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
α)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β)δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
ε)Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια
χρεοκοπία.
4. Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της
παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση
πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
5.
Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της
παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική
εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε
κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
τους.
6.
Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα
με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία
διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
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7.

Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή
φόρων καθώς και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα
με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.
8.
Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
9.
Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της
παρούσας διακήρυξης
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από
τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας.

3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής
δικαιολογητικά, η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των οποίων συνιστά λόγο
αποκλεισμού τους από τον διαγωνισμό:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα
αναφέρεται ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης και τους όρους του
σχεδίου – σύμβασης και ότι έλαβαν γνώση του αντικειμένου του έργου σύμφωνα
με το Άρθρο 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
της παρούσας.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην
οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:
α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα
αναφερόμενα στο άρθρ. 6 παρ. 2 εδάφιο α (αρ. 1) του ΠΔ 118/07 αδικήματα.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση
περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του ΠΔ
118/07 υποβάλλουν:
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο
είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε
μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της
παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης
και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
Όσοι τελούν σε κάποια από τις
αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2
του άρθρου 6 του
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π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
γ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς
στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
δ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους
ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους,
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
στ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του Π.Δ. 118/2007.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του.
ζ. Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης,
της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και ότι καλύπτει το σύνολο
του έργου καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε
Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού
ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής
Αξιολόγησης, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος.
η. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07,
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/
εκπρόσωπό τους.
4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης
και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και
των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
5. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή
τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα
της
νομιμοποίησης αυτών, αν
αυτό
δεν προκύπτει ευθέως από
το καταστατικό
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
6. Στοιχεία Συμμετοχής για ενώσεις / κοινοπραξίες
Τα μέλη των Ενώσεων/Κοινοπραξιών
Φυσικών
ή Νομικών
προσώπων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να πληρούν τα δικαιολογητικά της παρ.8
(ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής) σωρευτικά.
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Οι ενώσεις /κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, αυτή, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν:
1.

Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου:
i. να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής
κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το
ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης
του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς,
ii. να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα
αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας,
iii. να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση
όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας,
iv. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών
της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
v. να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της
κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.
2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο
να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:
i.
στην Ένωση/Κοινοπραξία
ii.
στο Διαγωνισμό
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει την 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 Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,
στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω:
α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β. «Τίτλος φορέα»
γ. «Ανατιθέμενο αντικείμενο» - «Αριθμός Προκήρυξης»
δ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση,
τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπίας).
Ζ. το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία προσφέρει
Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα
τμήματα .
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Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις
(3) διαφορετικούς φακέλους :
α. Φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφο 3 της παρούσας
Διακήρυξης. Ο εν λόγω φάκελος είναι κοινός για αυτούς που συμμετέχουν σε πάνω
από ένα τμήματα.
β. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ξεχωριστό για κάθε
τμήμα,
που θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς όπως αυτά
περιγράφονται στο Άρθρο 5 της παρούσας Διακήρυξης.
Θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά η συμφωνία της προσφερόμενης λύσης σε σχέση
με τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης.
Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον Πίνακα Επακριβών
Προδιαγραφών (Άρθρο 5), ως εξής:
α)
Στη στήλη «Απάντηση» θα πρέπει να σημειωθεί υποχρεωτικά η απάντηση του
Προσφέροντα που θα έχει:
Την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή ένα αριθμητικό
μέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη
προδιαγραφή.
β)
Στην στήλη «Παρατηρήσεις» ο Προσφέρων μπορεί να καταγράψει προαιρετικά
τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν τα στοιχεία του Πίνακα Επακριβών
Προδιαγραφών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 5 της παρούσας
Προκήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον Προσφέροντα,
θεωρούνται ως μη υφιστάμενα.
Θα πρέπει ακόμη να περιγραφεί το τμήμα της Προμήθειας που ο Προσφέρων έχει την
πρόθεση να υλοποιήσει με υπεργολάβους, με αναφορά των πιθανών υπεργολάβων.
Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη.
γ. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ξεχωριστό για
κάθε τμήμα. Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το προσφερόμενο τίμημα σε ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου στον
χώρο που αναφέρεται στο Άρθρο 5. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους, οι Προσφέροντες είναι
υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα Οικονομικής Προσφοράς:
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Πίνακας

Οικονομικής

Π ρ ο σ φ ο ρ άς
ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙΔΟΥΣ**

ΠΟΣΟ ΤΙΜΗ
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ
Σ (Χωρίς
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(Χωρίς
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(Με ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΑ
** Η καταγραφή των ειδών θα γίνει συνεχόμενα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Άρθρο 5.
Θα αποκλείονται του διαγωνισμού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε
ιδιαίτερο φάκελο τα οικονομικά στοιχεία.
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 40 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη
της ημέρας του διαγωνισμού. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον
προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Προσφορές που θέτουν
όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αν οι προσφορές είναι υπερβολικά χαµηλές, ο Φορέας διατηρεί το δικαίωµα να
εξετάσει τις λεπτοµέρειες των προσφορών πριν αποφασίσει την κατακύρωση του
διαγωνισµού. Για το σκοπό αυτό µπορεί να ζητήσει από τον Προσφέροντα να παράσχει
εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της
διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων για την προµήθεια των προϊόντων ή
την πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν απορρίψει
την προσφορά.
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ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τμήμα 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

1.1.1

Απάντηση

Παρατηρήσεις

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(ArcView GIS, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ GIS, ArcPad)

1
1.1

Υποχρεωτική Απαίτηση

Γενικά
Έκδοση Λογισμικού
Πακέτου ΓΣΠ (GIS)

1.1.2

Ποσότητα

ArcView 10.x, ArcGIS
Extensions (3D Analyst,
Spatial Analyst) και ArcPad
10.x της εταιρίας ESRI
-Λογισμικό απεικόνισης,
επεξεργασίας και ανάλυσης
των γεωγραφικών
δεδομένων ArcView Single
use (1 (μία) άδεια χρήσης
αορίστου χρόνου)
-Επεκτάσεις ΓΣΠ (ArcGIS
Extensions):
- Τρισδιάστατη
οπτικοποίηση (3D
Analyst) 1 (μία)
άδεια χρήσης
αορίστου χρόνου
- Χωρική ανάλυση
(Spatial Analyst) 1
(μία) άδεια χρήσης
αορίστου χρόνου
- Λογισμικό πακέτο για
εργασία πεδίου ArcPad 10.x
(2 (δύο) άδειες χρήσης
αορίστου χρόνου)

1.1.3

Συμβατότητα

Windows XP, Vista & 7

1.2

Ελάχιστα Τεχνικά χαρακτηριστικά
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή
1.2.1

1.2.2

Υποχρεωτική Απαίτηση

Υποστήριξη
εγκατάστασης
λογισμικών πακέτων
και πιλοτικής
λειτουργίας για όσο
χρονικό διάστημα
κριθεί απαραίτητο
Εκπαίδευση του
επιστημονικού
προσωπικού του Φορέα
για χρήση των
λογισμικών πακέτων

Απάντηση

Παρατηρήσεις

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τμήμα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ AUTOCAD
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή

Υποχρεωτική Απαίτηση

Παρατηρήσεις

AutoCAD

2
2.1

Γενικά

2.1.1

Έκδοση Λογισμικού
Πακέτου AutoCAD

2.1.2

Ποσότητα

2.1.3

Συμβατότητα

2.2

Ελάχιστα Τεχνικά χαρακτηριστικά

2.2.1

Υποστήριξη
εγκατάστασης
λογισμικών πακέτων
και πιλοτικής
λειτουργίας για όσο
χρονικό διάστημα
κριθεί απαραίτητο
Εκπαίδευση του
επιστημονικού
προσωπικού του Φορέα
για χρήση του
λογισμικού πακέτου

2.2.2

Απάντηση

Autodesk AutoCAD LT (lite)
2013
1 (μία) άδεια χρήσης
αορίστου χρόνου
Windows XP, Vista & 7

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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