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Άστρος Αρκαδίας, 22001
Πληροφορίες: Τρυφωνόπουλος Γιώργος
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025
Email: gtryfon@fdparnonas.gr

Άστρος, 19-9-2013
Αρ. Πρωτ.: 991

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια εξοπλισμού
υποστήριξης δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, παρακολούθησης και φύλαξηςεπόπτευσης»

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 4
και 5: Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και δράσεων
παρακολούθησης και Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης δράσεων φύλαξης-επόπτευσης, αντίστοιχα,
που εντάσσονται στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2013», Άξονας Προτεραιότητας 1 "Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών",
προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης
δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, παρακολούθησης και φύλαξης-επόπτευσης» με απευθείας
ανάθεση, μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (3.360,00€) συμπεριλαμβανομένων
όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων
του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2013.
Το είδος και η ποσότητα της επιμέρους προμήθειας που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω:
• Βενζινοκίνητη γεννήτρια
• Βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό (θαμνοκοπτικό)
• Ηλεκτρικό δράπανο (Περιστροφικό πιστολέτο)
• Ηλεκτρικό τριβείο (Ταινιολειαντήρας)
• Ηλεκτρική σέγα
• Ηλεκτρικό βαφείο (Εργαλείο λεπτού ψεκασμού)
• Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
• Μάνικες πυρόσβεσης
Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της
ανακοίνωσης.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την περισσότερο συμφέρουσα προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές
της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι τη Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14.00μμ στα γραφεία του Φορέα
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001 (Τηλ: 27550 22021,
εσωτ. 1, κ. Τρυφωνόπουλος Γιώργος). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1)
μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Οι προσφορές που κατατίθενται
μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά
επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Γίνονται
δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας.
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Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr.

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μαρία Αναγνωστοπούλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας
Είδος προμήθειας

Βενζινοκίνητη γεννήτρια

Ποσότητα

1

Αναλυτικές προδιαγραφές

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό
(θαμνοκοπτικό)

1

•
•
•
•
•
•
•

Διπολική μονοφασική γεννήτρια
Τάσης 230Volt
Συχνότητα 50Hz
Μέγιστη Ισχύς 6KVA
2 Ρευματοδότες 230Volt τύπου Schuko
Ηλεκτρονικό βολτόμετρο
Θερμική ασφάλεια προστασίας
Αερόψυκτος 4χρονος βενζινοκινητήρας
Κυβισμός τουλάχιστον 250cc
Μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 10Hp
Χειροκίνητο σύστημα εκκίνησης
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου τουλάχιστον 5lt
Βάρος μέχρι 70kg
Αυτόματος σταθεροποιητής τάσης
Πίνακας ελέγχου
Σύστημα πλαγίας αντιδόνησης
Πλαίσιο με ηλεκτροστατική βαφή
Πληροί οδηγία Ε.Ε. 89/336 για ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα
Πληροί προδιαγραφές Ε.Ε. για επίπεδο ρύπων ΕU
Stage 2 και Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας
Περιβάλλοντος για εκπομπές Φάσης 2
Δυνατότητα τοποθέτησης σε τροχήλατη βάση
Αερόψυκτος 2χρονος βενζινοκινητήρας
Κυβισμός τουλάχιστον 50cc
Μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 1,5Hp
Χειροκίνητο σύστημα εκκίνησης
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου τουλάχιστον
0,750lt
Καθαρό βάρος μέχρι 9kg
Μήκος μέχρι 2m
Διπλή χειρολαβή εργασίας
Ιμάντας στερέωσης στο σώμα
Συμπλέκτης με αντιδόνηση
Πληροί οδηγία Ε.Ε. 89/336 για ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα
Πληροί προδιαγραφές Ε.Ε. για επίπεδο ρύπων ΕU
Stage 2 και Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας
Περιβάλλοντος για εκπομπές Φάσης 2
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•
•
•
•
Ηλεκτρικό δράπανο
(Περιστροφικό πιστολέτο)

1

•
•
•
•
•
•
•
•

Ηλεκτρικό τριβείο
(Ταινιολειαντήρας)

Ηλεκτρική σέγα

1

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ηλεκτρικό βαφείο (Εργαλείο
λεπτού ψεκασμού)

1

•
•
•

ΒΛ9Ι46Ψ8ΒΞ-8ΦΛ

Ισχύς τουλάχιστον 700Watt
Μέγιστη
διάμετρος
διάτρησης
μπετόν
τουλάχιστον 25mm
Μέγιστη
διάμετρος
διάτρησης
χάλυβα
τουλάχιστον 12mm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης ξύλου τουλάχιστον
30mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 0-1400/min
Ισχύς κρούσης τουλάχιστον 2,5Joule
Πνευματικός μηχανισμός κρούσης
Σύστημα ασφάλισης εξαρτημάτων SDS
Δυνατότητα διαφορετικών θέσεων ασφάλισης
εξαρτημάτων
Αναστολή περιστροφής
Ισχύς τουλάχιστον 600Watt
Ταχύτητα ταινίας χωρίς φορτίο τουλάχιστον
250m/λεπτό
Επιφάνεια εργασίας τουλάχιστον 75mm x 120mm
Βάρος μέχρι 2,5kg
Ενσωματωμένο σύστημα συλλογής πριονιδιού
Σύστημα σύσφιξης ταινίας χωρίς εργαλεία
Ισχύς τουλάχιστον 600Watt
Μέγιστη βάθος κοπής ξύλου τουλάχιστον 90mm
Μέγιστη βάθος κοπής χάλυβα τουλάχιστον 8mm
Μέγιστη βάθος κοπής αλουμινίου τουλάχιστον
15mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 500-3000/min
Δυνατότητα κοπής σε κλίση 45º
Βάρος μέχρι 2,5 kg
Σύστημα ασφάλισης εξαρτημάτων SDS
Ταλάντωση 4 βαθμίδων
Ρύθμιση παροχής αέρα
Ενσωματωμένη λάμπα εργασίας με αυτόματη
ενεργοποίηση κατά τη λειτουργία
Ισχύς τουλάχιστον 250Watt
Ρυθμιζόμενη ποσότητα ψεκασμού τουλάχιστον 0100gr/λεπτό
Δοχείο χωρητικότητας τουλάχιστον 0,5lt
Βάρος μέχρι 1,5kg
Επέκταση χειρολαβής

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr

4

Ανακοίνωση «Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης
δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, παρακολούθησης και φύλαξης-επόπτευσης»

•
•
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Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

1

•
•
•
•
•
•

Μάνικα πυρόσβεσης

12

•
•
•
•
•
•
•
•
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Μέγιστη διάμετρος βιδών τουλάχιστον 8mm
Μέγιστη
διάμετρος
διάτρησης
χάλυβα
τουλάχιστον 10mm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης ξύλου τουλάχιστον
25mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 0-700/min
10 Βαθμίδες ροπής στρέψης και 1 βαθμίδα
διάτρησης
Μέγιστη ροπή στρέψης τουλάχιστον 30Nm
Βάρος μικρότερο από 2kg
Φωτεινή ένδειξη φοράς περιστροφής
Ενσωματωμένη λάμπα εργασίας με αυτόματη
ενεργοποίηση κατά τη λειτουργία
Μήκος 20 μέτρα
Διάμετρος 1 inch
Υφασμάτινη
Μέγιστη πίεση 16bar
2 Ρακόρ με ουρά 1 inch
Ρακόρ με σπείρωμα εσωτερικό 1 inch
6 μεταλλικούς σφικτήρες 1 inch
Έντονου χρώματος για άμεση/εύκολη διάκριση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους
οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.
3. Ακριβής περιγραφή των προϊόντων προμήθειας (τύπος, διαστάσεις/μέγεθος προϊόντος κλπ).
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[Στοιχεία προμηθευτή]
Ημερομηνία, ……………….
Προς:
Επιτροπή Ανάθεσης του
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης,
παρακολούθησης και φύλαξης-επόπτευσης»
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Του

Για την Προμήθεια εξοπλισμού αναρρίχησης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€) συμπεριλαμβανομένων
των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα:

Είδος προμήθειας

Ποσότητα

Αναλυτικές προδιαγραφές

Προσφορά
σύμφωνη με
τις
προδιαγραφές

Τιμή
μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα-Υπογραφή)

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr

6

ΒΛ9Ι46Ψ8ΒΞ-8ΦΛ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
( ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ :
(1)

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αριθ:

ΤΚ:

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
για την παροχή υπηρεσιών τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία:

/

/2013

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

