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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Αλόννησος, 18/02/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 154

Προς
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

: Πατητήρι Αλοννήσου
37 005 Αλόννησος
: Σ. Ιωσηφίδης

Τηλέφωνο
Fax
Ε-mail

: 24240- 66378
: 24240- 66376
: info@alonissos-park.gr

Κάθε ενδιαφερόμενο που ασκεί τη
συγκεκριμένη επαγγελματική
δραστηριότητα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την κατασκευή τριών (3) τσιμέντινων κυκλικών βάσεων για
την τοποθέτηση (3) πλαστικών κυλινδρικών κατακόρυφων δεξαμενών αποθήκευσης νερού
μεγάλου όγκου 16.000 lt, συνολικής δαπάνης δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και
πενήντα οκτώ λεπτών (2.822,58€) άνευ Φ.Π.Α. ήτοι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(3.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033233, παρακαλούμε όπως μας
αποστείλετε προσφορά για την κατασκευή τριών (3) τσιμέντινων κυκλικών βάσεων για την
τοποθέτηση (3) πλαστικών κυλινδρικών κατακόρυφων δεξαμενών αποθήκευσης νερού μεγάλου
όγκου 16.000 lt, συνολικής δαπάνης δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα
οκτώ λεπτών (2.822,58€) άνευ Φ.Π.Α. ήτοι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%., όπως αποτυπώνεται αναλυτικά με ενδεικτικές τιμές
στον ακόλουθο πίνακα:
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Α/Α
1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατασκευή τσιμέντινης
κυκλικής βάσης για
τοποθέτηση δεξαμενής
αποθήκευσης νερού
πλαστικής κυλινδρικής
κατακόρυφης μεγάλου
όγκου χωρητικότητας
16.000 lt

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α 24%

940,86

2.822,58

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

2.822,58
677,42

Ύψος: 0,15 m
Διάμετρος: 3,40 m
3

3.500,00

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν την προσφορά τους για
το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας.
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.
4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κωδ. ΣΑΕ 275/1. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27510136).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο1 (Π.Ε. 4.3) της Πράξης: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» η οποία έχει
ενταχθεί στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.
ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11054/09-12-2019 (ΑΔΑ: 64Α246ΜΤΛΡ-0Φ0) του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5033233. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ταμείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους
μέσω του ΠΔΕ.
Σε περίπτωση περισσότερων ισοδύναμων προσφορών η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με
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κλήρωση κατά τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στο Πατητήρι Αλοννήσου,
Τ.Κ. 37005, τηλ. 2424066419, 2424066378, fax 2424066376, email info@alonissos-park.gr, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα,
ηλεκτρονικά ή αντίστοιχο τρόπο).
Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από το Φορέα το αργότερο έως την Παρασκευή
26/02/2021 και ώρα 14:30 μ.μ.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο
του Φορέα όλες τις εργάσιμες μέρες, κατά τις ώρες 09:00 – 14:00 και στα τηλέφωνα
2424066419, 2424066378 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alonissos-park.gr.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν την προσφορά τους, συμπληρώνοντας
το αντίστοιχο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, που συνοδεύει την παρούσα
πρόσκληση.

2.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο έως τις 30-06-2021.

3.

Οι θέσεις κατασκευής των βάσεων θα οριστούν από το Φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και σε ανάλογο ύψος ώστε σε κάθε περίπτωση να
εξασφαλίζεται η πλήρωση των πυροσβεστικών οχημάτων με φυσική ροή.

4.

Ο ανάδοχος θα προβεί στον καθαρισμό και τη διαμόρφωση του εδάφους με δικά του μέσα
και έξοδα ώστε οι θέσεις κατασκευής να είναι επίπεδες για την ασφαλή τοποθέτηση των
δεξαμενών.

5.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ από την υπογραφή της μέχρι και την πλήρη
εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.

6.

Η σύμβαση προμήθειας μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος του Φορέα και με τη
σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί
προμηθειών του Δημοσίου.

7.

Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

8.

Ο Φορέας θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της
παρούσας πρόσκλησης εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών ύστερα από την
παραλαβή των ειδών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών
πληρωμής:
•

Τιμολόγιο- δελτίο αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, η
τιμή μονάδας, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,

•

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ

•

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, ή Βεβαίωση φορολογικής οφειλής (σε περίπτωση
μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών)

9.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.

10.

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε
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περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
11.

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των
υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί προμηθειών
του Δημοσίου.

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
•

Οι βάσεις θα είναι κυκλικές κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα.

•

Το ύψος θα είναι τουλάχιστον 0,15 m.

•

H διάμετρος θα είναι 3,40 m.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φ.Δ.
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Στέφανος Παρασκευόπουλος,
Καθηγητής, Αντιπρύτανης Π.Θ.

Συνημμένα:
1. Παράρτημα Α. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
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Παράρτημα Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

για την κατασκευή τριών (3) τσιμέντινων κυκλικών βάσεων για την τοποθέτηση (3) πλαστικών
κυλινδρικών κατακόρυφων δεξαμενών αποθήκευσης νερού μεγάλου όγκου 16.000 lt.

Ημερομηνία: …./…/2021

Α/Α
1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατασκευή τσιμέντινης
κυκλικής βάσης για
τοποθέτηση δεξαμενής
αποθήκευσης νερού
πλαστικής κυλινδρικής
κατακόρυφης μεγάλου
όγκου χωρητικότητας
16.000 lt

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α 24%

Ύψος: 0,15 m
Διάμετρος: 3,40 m
3

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 154/18-02-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ.
Η παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι τις 30/06/2021
Για την Εταιρεία / Επιχείρηση:

Διεύθυνση
Ονοματεπώνυμο
Υπογραφή

Σφραγίδα
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